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Increble derrota a Cala Millor (2-1)

Sóller-Poblense, dos
històrics front a front

Del dissortat partit del Sóller a Ca-
la Millor, se'n podrien escriure autèn-
tics rius de tintes, Sembla del tot im-
possible com els de Ilevant pogueren
guanyar els dos punts. Foren domi-
nats, encorralats, i quasi matxacats
per un Sóller realment superior. Vai-
gam Déu, quina sort la del serverins,
incloses les miraculoses del seu por-
tal! Insòlit...

Molt bon partit a priori el que ens
espera a Can Maiol aquest diumenge.

Els de Sa Pobla encara aspiren a la
promoció d'ascens, i s'ho jugaran tot
a una carta. El Sóller, que espera que
Ia ratxa de pésima sort es capgiri, era
guanyador per merits dels CINC úl-
tims partits, i sols tregué quatre em-
pats.

Jo hi ha arbitre: Miguel Coll Homar,
el mateix de fa unes setmanes dins
Alaior. També esta designat el del par-
tit de l'altre diumenge a S'Arenal: Ca-
ballero Alvarez.

•

En aquest solar s'hi podria construir la nova benzinera i el centre de la Creu Roja. Un poc más
avail el quartell de la Guardia Civil.

Futbol

Segons Colom el seu curriculum Ps la feina que ha
anat desenvolupant durant els darrers deu anys.

El metge Bartomeu
Colom encapçala

Ia candidatura
independent

Bartomeu Colom i Mestre, nat a Sóller
el febrer del 1.950, es el cap de Ilista del
Grup Independent que es presentara a les
properes eleccions municipals. Casat i
amb un infant, Colom exerceix com a
metge des de fa uns deu anys. A Sóller,
primerament va exercir com a metge de la
Seguretat Social i, més tard, ha anat prac-
ticant la medicina totalment lliure en la se-
va consulta o en visites a domicili.

G.M.

El diumenge passat els components del Grup
Independent de &Aar es van reunir per compartir
un dinar i presentar—se a la premsa. Al dinar hi as-
sisti Miguel Pascual, candidat a la presidencia de
la Comunitat Autònoma per la Unió Independent
de Mallorca.

Segons explicava Bartomeu Colom, a tota
han sorgit grups independents com a rebuig a la
política de partits en un moment en el qual les ideo-
logies cauen pel seu propi pes. A Sóller el Grup In-
dependent s'ha anat gestant com a crítica a la polí-
tica municipal dels darrers anys, primerament amb
la creació del Grup d'Opinió, i finalment amb la
formació del grup que presenta una candidatura.

Malgrat Colom afirmi que el seu curriculum es el
treball que ha realitzat com a metge, la seva vida té
altres vessants.

Colom es licencià com a metge després d'haver
realitzat els estudis corresponents a la Universitat
Central de Barcelona. Durant la seva epoca com a
estudiant va exercir diferents oficis a la Ciutat Com-
tal, un dels quals va ser el de Policia Municipal.

Ja com a metge ha exercit a l'Hospital de Santa
Fe de Sabadell, al Serve/ d'Urgències de Pere
Camps, al Clinic de Barcelona, a Son Dureta i, fi-
nalment, a Seller.

La seva afició principal es viure be. També prac-
tica el Ioga Ibèric cada dia i fa bonsais. No obs-
tant, malgrat sigui un dels fundadors de l'Associa-
ció pels Bonsais de Balears, Colom s'interessa més
per la relació entre la persona i la planta que no per
la part "expositiva" del bonsai. Per aquest motiu ja
no forma part d'aquesta associació.

Confessa també que es un amant de la Filosofia
Islámica i que esta molt interssat per la corrent Su-
fista, de la qual n'és un especialista.
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Política

"Confiam entrar a l'Ajuntament, ;we) no es una il.lusió
boja".

Miguel Puigrõs,
primer candidat

a batte pels Verds
Miguel Puigrbs va ser elegit per l'As-

semblea Verda i els seus simpatitzants el
divendres de la setmana passada com a
cap de Ilista de Els Verds, que es presen-
ten per primera vegada a les eleccions
municipals. PuigrOs es mecànic, té 32
anys d'edat, esta casat des de fa set
anys i té dos fills, nin i nina, i un en camí.
L'octubre del 1.989 va ocupar el quart
Hoc de la candidatura Verda per Mallorca
al Congrés de Diputats.

G.M.

La llista de Els Verds per les properes elec-
cions municipals que es celebraran el proper dia
26 de maig es va confeccionar el divendres passat
amb l'ajuda d'un centenar de cartes enviades pels
simpatitzants del grup. Els primers llocs de la can-
didatura estan conformats per Miguel Puigrõs,
Francisca Gallego, Nofre Bisbal i Guillem Caballe-
ro. El cap de llista, Miguel Puigres, afirma que les
seves aficions han estat els mateixos grups en els
quals ha participat, que no són pocs.

Des del grup de catequesi de confirmació del
qual forma part passe al Grup Esplai, per continuar
llavors treballant al Moviment Cristià Joves de
Pobles, Col.lectiu Forn del Guix, Acció Católica
Obrera, Assemblea per la Pau i el Desarmament,
Collectiu Anti-Túnel, la Comissió de Festes dels
Estiradors, j, darrerament, Joventut Obrera Cris-
tiana, Amics de l'Entorn de Sóller i Moviment Inter-
nacional per a la Reconcihació.

A partir de l'Assemblea per la Pau i el Desar-
mament o Assemblea Eco-Pacifista, es va anar
conformant la candidatura verda a Mallorca de ca-
ra a les eleccions estatals del 1.989, on Miguel
Puigres hi participà activament.

El maig del 1.990 es celebra a Sóller el Con-
grès Fundacional de Els Verds a Can Dulce, ja
que a la Vall ja existia un grup amb la ideologia
verda.

Miguel Puigrõs afirma que confien entrar a
l'Ajuntament, encara que no sigui una illusió boja, i
veu molt dar que es impossible que aconsegueixi
la batlia perquè el pensament verd no es majoritari
a Seller.

Per seguir la tradició verda europea Miguel
Puigres ha anunciat que a mitjan legislatura es
procedirà a la rotació dels càrrecs.

PolíticaEs modifica el
PGOU per construir
una nova benzinera
El consistori, reunit en ple el dijous de la setmana passada, va

aprovar una modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana
que converteix una zona d'Equipaments Esportius en zona Urbana de
Serveis. D'aquesta manera en el solar propietat de la societat FOSA-
CA s'hi podrà construir una benzinera i un Hoc de primers auxilis per a
Ia Creu Roja, i al solar on hi ha ubicada actualment la depuradora; que
prest estarà en desús; s'hi podrà edificar una casa-quartell de la
Guardia Civil.

G.M. 	 Un nou quartell de la Guardia Civil

Fou la societat FOSACA, composta
pels senyors Fons, Sampol i Canyelles,
propietaria del solar de la fotografia, qui
proposa a l'Ajuntament un canvi en la
qualificació urbanística dels terrenys per
a poder procedir a la construcció d'una
nova benzinera.

A canvi, la mateixa societat, es
comprometia a la cessió dels terrenys
oportuns i a la construcció d'una caseta
de primers auxilis pera la Creu Roja.

Fa un temps FOSACA ja havia co-
mençat les obres de construcció de la
benzinera que, al no comptar amb la co-
rresponent Ilicència d'obres, van ser pa-
ralitzades. L'acord subscrit ara amb
l'Ajuntament obliga a aquesta societat al
pagament de les indemnitzacions opor-
tunes per la infracció urbanística comesa
en aquell moment.

La zona modificada inclou també
l'àrea que ocupa actualment l'Estació
Depuradora, que prest deixarà d'utilit-
zar-se en entrar en funcionament la no-
va. L'Ajuntament, arribat aquest dia,
podria cedir una part dels terrenys al Mi-
nisteri de l'Interior per a la construcció
d'una nova casa-quartell de la Guar-
dia Civil.

Abans de procedir a la votació el
PSM, que després vota en contra de la
modificació, anuncià també l'existència
d'una instància presentada pel propietari
de l'altra benzinera, en la qual advertia
que la modificació del PGOU que s'ana-
va a realitzar vulnerava la Llei del Sel o el
mateix Pla Urbanístic.

No obstant, creient que les al.lega-
cions s'han de presentar durant el plaç
d'exposició al públic, el ple vote a favor
de la mddificació.



-AVUI

1 
d'abril del
1991

St. Zenon i Sta. Verona i St.
Juli i St. Alberic.

Derne. 	 dissabte, 	 13
d'abril, St. Joan de Validara i
St. Hermenegild.

Dia 14, diumenge, St.
Elm i Sta. Biduina.

Costumari
St. Juli era fill de família

noble, i vivia enmig de luxe
I opulència. Déu li volgué
fer obrir els ulls a la humili-
tat.

Ell fou qui va descobrir
Ia utilització dels excre-
ments per a adob (ferns)
de les terres.

S. Alberic es l'advocat
de la posta de l'aviram. Di-
ven que va preparar un
gran menjar per a tota una
gentada de convidats que
se h van presentar sobta-
dament, sense disposar
d'altra cosa que un parell
d'ous.

AVISOS ECLESIALS

2 CONFERENCIES: EL CRISTIA I LA POLITICA

Seguint el pla de Formació Permanent, els Consells
parroquials de les Parróquies de la Call organitzen
dues Conferències sobre el tema: EL CRISTIA I LA
POLITICA.

Serán els pròxims DILLUNS I DIMARTS, 15 i 16
d'abril, a les 21,30 h. en el Saló d'exposicions de La
Caixa.

El Ponent sera el Sociòleg i Vicari General de la
Diòcesi Mn. Joan Bestard.

HORARI DE MISSES D'ESTIU

Amb el canvi oficial d'hora, va entrar en vigor I 'ho-
ran d'estiu (abril-setembre) de les celebracions de la
Missa a les diferents Parròquies i Esglèsies.

A un recuadre apart podeu trobar l'horari.

DIMECRES, 17 D'ABRIL:
CURSET PREMATRIMONIAL

El pròxim dimecres, 17 d'abril, a les 21,30 h. a la
Rectoria, comença el Curset Prematrimonial per a les
parelles que preparen el seu Matrimoni.

El Curset és un servei d'orientació humana i pasto-
ral que ofereix l'Arxiprestat, i que es realitza amb la di-
recció i participació de un prevere, un metge, una psi-
coterapeuta i un assistent social.

Aquest és el darrer Curset del preset curs
1990-91.

EL TEMPS
Estació de Sa Vinyassa

Aquest cap
de setmana

canvi de temps

Joan Puigserver

TEMPERATURES
Maxima 20,6 dia 7
Minima 2,8 dia 7

El bon temps ha estat la tónica dels darrers dies
amb temperatures cada cop més altes encara que les
minimes es mantenen un poc baixes.

Segons les previsions metereológiques, aquest
cap de setmana es pot produir qualque pluja que
podria anar acompanyada de fang.

Davant la falta de noticies rellevants referides al
temps vat aqui una sèrie d'efemèrides de fenòmens
metereológics d'aquesta setmana.

-Dia 9 Abril 1973: Una brusca invasió d'aire fred pro-
voca intenses nevades a tota Espanya.

-Dia 10 Abril 1625: Una calabruixada com avellanes
es poden cuir a palades a Barcelona.

-Dia 14 Abril 1912: Naufragi del Titanic quan va xocar
amb un iceberg. Hi varen haver 1.517 morts.

MERCAT SOLLER
VERDURES

Carxofa sollerica (ptes. Kl.) 	 45
Poma "golden" (ptes. Kl.) 	 1 20
Tomatica Mallorca (ptes. Kl.) 	 120
Espinacs (manat) 	 30
Lletuga de Sóller (unitat) 	 40
Taronges(unitat)£K1 20

CARN
Llom de porc (KO 	 980
Costelles agulla (KO 	 590
Xulla (KI) 	 375
Bistec vedella (KI) 	 1.350
Pit vadella (KI) 	 • 495
Costelles cuixa anyell (Kif 	 1 .100
Pit anyell (KI) 	 390
Foiegras "La Luna" (Ilauna) 	 140

QUEVIURES
Llauna "Cocacola" (màxim 6 Ilaunes) 	 35
Magdalenes (1 2 unitats) 	 1 25 
Formatge mallorquí "Grimalt" pages (Kl) 	 890
Copinya (almeja) extra "KingJohn" (Ilauna) 	 125
Cacao en pols "Nesquik" 400 gr. (Pot) 	 195
Formatge " Grimait " en barra (KI) 	 650
Sardines "KingJohn" per moix (llauna) (KI) 	 85
Croquetes per mois "Friskies" (paquet) (KO 	 99

PEIX
Gambes fresques de Sóller (Ki) 	 1000/2000
Jarret fresc (KI) 	 400
Molls (Kl) 	 1 100
Calamars (KI) 	 1 500

Serveis
	 drvb

Ajuntament de Sóller 	
Nina Munic0 del Port 

	630203/0204

Ajuntament de FornJub( 	
Ajuntament de Data 	
Jutjat de Slier 	

Ea03E48711

RNectaliatoria 	
0200E32611
E30602

Poloa Municipal 	
Poliaa Munapal-Urgències 	  
Guardia Ovil 	

	ers 	
Unitat Sanitta 	

632(6g3725003

Bomb 	

021

6308meCreuRojaGuir 	 45	tode 	dicAviso 

Mercat 	
Esconala 	

6:1 1172

R 	 ciaCemenesdentil -Hospici 	
6363°56E6°231429

Depuradora 	
Oarreus 	 631
"El Gas', s.a 	

f63317727
011 2%1

Sen/ei Funerari 	 630805
- "El Gas" s.a. (averts) 	 630198

"El Gas' s.a. (Urgêncies) 	 631108 
Locuton Biniaraix 	

 	 63,336316/6917
A°br.S.eCs.Pde. (CaP°1n Dulce) 	
Circulo Sollerense 	
La Unión 	 Botigueta' 	

63063754S:1

Detensora Sollerense 	
Ferrocarril de Sáller 	 630130
CieBarcos Azules" 	 630170 
Cia"Tramontana" 	
Parada Taxis-Es Port 	 632°61631384
Panda Taxis-Seiler 	 630571 
Parada Taxis-Sa Torre 	
Autocars Llompart 	 206313212795
Autœars Ser 	 632821 
AutoczsRepic 	 630567

TRENS

Palma-Seller:
08,00-10,40-13,00-15,15-19,45
Seller-Palma:06,45 - 09,15 - 11,50 - 14,10
-18,30

TRAMVIES

Seller-Port:
05,55 - 07,013- 8,00 - • 09,00 - 10,01)-
11,00- 1 12,00 - 13,00 - 14,00 - 15,00
- 16,00 - 17,00 - 17.55 - 19,00 - 20,00 -
.20.45.(21,00 Diumenges Festius).
Pod-Seller: 06,20- 07,30 - 08,25-09,30-
10,30-11,30 -12,30 - 1 13,25 - 14,30 -
15,30 - 16,30- 17,30- 18,30- 19,30 -
20,20 - 21,10 (21,20 Diumenges Festius).
AVIS:Elstramviesmarcatsambun°
anllaçen amb las arribades y sortides deis
trens.

AUTOCARS

(Del' 1 d'octubre al 31 de Marc)
Palma-Valldemossa-Deia-Port de Seller:
07,30(*)_ 10,00 - 12,00()- 15,00 -
19.00
Valldemossa-Deit-Port de Seller. 8(') -
10,30 - 12.30()- 15,30-19,30 ,
Deiá-Por1de Wier: 08,15() - 10,45 -
1245(')- 15,45-  19,45.
Pon de Seller- Deià -lialldemossa-Palma:
07.30 - 09,30C ) -14 30 -16 00C) -
17,30
Deià -Valltlemossafalma: 08,00 - 10,00(*)
-15,00- 16,30()- 18,00.
Seller-Pon de Pollença: 09,00
Port de Seller-Port de Pollença: 09,30.
Port de Pollença-Seller 16,00

BARQUES

Port de Soller-Sa Calobra: boo- 15,00.
Sa Calobra-Port de Seller: 12,00- 16,45.

FARMACIA DE
GUARDIA

A l'Ajuntament(Policia Municipal)vos indica-
ran la farmacia ala qual vos podeu dirigir.

2 	 Veus 	 Veu de Stiller / 1 2 d'abril del 1991

primitiva
Sorteig d'ahir dijous,

dia 1 1 d'abril

1	 8	 16
19	 22	 37
-Comp. 10-

a sii iv A
-0(4,,cEN UelikUoço

Dijous, 11 d'Abril 	  88.438

Dimecres,10 d'Abril 	 13.259

Dimarts,9 d'Abril 	 85.558

Dilluns,8 d'Abril 	 99.593
Divendres, 5 d'Abril

02.746

PUNTS
DE VENDA

Sóller:Estanc de Plaça.
Can Godo.
Can Pere Lluc.
Can Calatayud.
Calabruix.
Can Miguel Llauner.
Botiga Sa Creu
Botiga Ca na Marques

L'Horta: Comestibles Vidal.
Port: Quiosc Lorente.

Papelería Chachi.
Fornalutx: Can Corona.
Deia: Es Forn.
Palma: Quiosc del Born.

Estanc Plaça Fleming

Tercera Edat

Excursió i filmines de Turquia
J.S.

Pel dijous qui ve, dia 18 d'abril, està prevista la projecció de
diapositivas del viatge que realitza a Turquia l'estiu passat el
nostre Vice-president Pere Sampol. La projecció promet ser
molt interessant, tota vegada que, a més de veure la bellesa de
les imatges, es comptarà amb el comentan personal del propi
Pere Sampol.

Federació d'Associacions

També hi ha prevista una excursió per lilia el dia dos de
maig, aprofitant una trobada d'Associacions de la Tercera Edat
al Poliesportiu de Palma, organitzada per la Federació.

Com que la trobada sera el capvespre, el mati s'aprofitarà
per girar visita al centre de l'illa: Foro de Mallorca, Museu de
Cera, Mercat d'Inca i dinar al restaurant del creuer de Villafran-
ca. Les inscripcions es poden fer els dimarts i els dijous a Can
Cremat.

Yeu de Sóller
C/ Lluna, 53, baixos. Tel. 63 34 56. CIF. E0743 1 166
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ANUNCIS CLASSIFICATS

SE ALQUILA casa C/.
Victoria n. 16 con bario
completo y aseo. Razón: Te-
jidos Oliver, Tel. 630405 /
630226.

ES NECESSITA un/una
persona que sàpiga fer cui-
na mallorquina per estar a
la cuina d'un restaurant.
Tfn. 63.19.52 i63.30.70

COMPRARIA pequeño
piso, estudio o altillo con-
vertible en vivienda. Pasar

ofertas por escrito al Apar-
tado 10090 de Palma.

BANUS antiguitats, Res-
tauració compra i venda de
mobies i objectes antics.
C/. Rosa, 3. Telf.
63.28.73-63.10.67.

COMPRAM MOBLES j'
qualsevol altra cosa rústica
o antiga. Pagam al comptat.
Antiguitats Antoni de Sa
Coma (Jeroni Bisbal). Ca-
rrer del Vicari Pastor, 8. Te-

lèfonos 63.08.65 i 63.07.68.

SE COMPRAN Y RES-
TAURAN muebles y toda
clase de objetos antiguos.
Teldonos: 63.05.74 y
45.61.04.

COMPRO LEÑA proce-
dente de podas, talas y
arrancamientos. Preguntar
por Miguel. Tel. 63.22.38.

UNIVERSITARI dóna
classes de repas. EGB i BUP

(català, 	matemàtiques,
llengua i literatura). Inform.
63.00.31 de 13 h.a 14h.

ES PRECISA al.lota per
guardar nin de 6 anys i
ajudar a la casa, de març a
setempre. Tfn. 63.37.48.
Vespres.

ES VEN un Land-Rover
modelo curt, PM 4434-M.
Informes: Tel. 63 12 99.

ES DONEN classes de

repas d'Anglés per a nins i
nines d'E.G:B. Tfn. 632743.

ES DONEN classes de
repas d'anglés a nins i ni-
nes d'EGB. Informació
63.27.43.

SE COMPRAN estatuas
de bronce, tallas de made-
ra. Tfno: 63.30.91.

SE NECESITA persona
para reparto de publicidad.
Informes Restaurante La

Casa Belga. C/. Canónigo
Oliver, N•. 13. Puerto de
Sóller.

ALQUILO CHALE sin
muebles en el PTO. de
Sóller: tres dormitorios, co-
cina amueblada calefac-
ción. Enseilat A.P.I.  63 03 98.

SE VENDE Seat Marbe-
lla PM-AV 3 meses de ga-
rantía. Taller Pau i Marc&
Telf. 63 34 50.



A la Capella de Ses Escolapies

Dernd, conferència sobre "Tirant lo Blanc'
P.P.

Demà, dissabte, a les vuit del ves-
pre, es celebrarà a la Capella de Ses
Escolápies un acte commemoratiu del
Cinque Centenari de la publicació de la
novel.la Tirant lo Blanc.

Aquest acte este patrocinat per
l'Ajuntament de Saler, en col.laboració
amb la Conselleria de Cultura, la Uni-
versitat de les Illes Balears i Obra Cul-
tural Balear, segons una iniciativa de

l'Ajuntament valencià de Gandia, ciutat
nadiva de l'autor de la novel.la, Joanot
Martorell.

Han participat activement en la
campanya de promoció els sollerics
Albert Neuf, actualment cap de De-
partament de Literatura i Llengua Cata-
lana de la Universitat de Valencia, i
l'escriptor Mique! Ferre Martorell

La presentació de l'acte correrà a
càrrec del setmanari El Temps, i la con-
ferencia sere pronunciada per Demie
Pons, Llicenciat en Literatura Catalana

I professor de l'Institut Joan Maria
Thomes de Ciutat.

El Tirant

"Tirant lo Blanc" va ser publicat per
primera vegada a Valencia l'any 1490.
Es tracta d'un llibre de cavalleria inspi-
rat en la Materia de Bretanya, amb al-
guns trets de novel.la psicológica no
exempta de cert erotisme. Aquesta no-
vel.la ha estat considerada el millor Ili-
bre de la literatura catalana.

El Cens Electoral,
a exposició pública

Redacció

Fins el proper dia 15
d'abril es troba a exposició
pública a efectes de
reclamació el Cens Electo-
ral que es farà servir a les
pròximes eleccions muni-
cipals i autonòmiques del
26 de maig. Aquest Cens
Electoral s'ha realitzat en
base a la Rectificació del
Padró d'Habitants del pri-
mer de gener del 1990. No
obstant, aproximadament
el 20% de les persones
incloses en el Cens no
podran exercir el vot, per
no haver cumplit els 18
anys.

I Deià, miss dones
.
 Sóller

El municipi de Stiller
compta, segons aquest
Padró, amb 10.489 habi-
tants , d'entre els quels n'hi
ha 5.363 del sexe femení i
5.126 del sexe masculi. Al
superar els 10.000 habi-
tants, l'Ajuntament serà
administrat per 17 Regi-
dors, com a la darrera le-
gislatura.

Pel que fa al número
d'habitants, Sóller este si-
tuat en el vuitè Hoc d'entre
els pobles de Mallorca,
després de Sa Pobla
(10.331 habitants) i abans
de Marratxí (12.202 habi-
tants).

Deià, amb 542 habi-
tants, es troba en la matei-
xa situació que Sóller pel
que fa a la primacia de les
dones sobre els homes:
276 contra 266. Li corres-
ponen, id?), set Regidors.

Fomalutx i Escorca,
majoria masculina

Fomalutx, en canvi,
presenta una major quanti-
tat d'homes (300) que de
dones (294), amb un total
de 594 habitants, que hau-
ran d'elegir també set Re-
gidors.

Escorca presenta una
distribució per sexes con-
semblant: 150 homes i 102
dones. En total estan cen-
sats a Escorca 252 perso-
nes, Una més del minim
que li permet comptar amb
set Regidors a l'Ajunta-
ment.
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Teatre

"Nova Terra", inclosa
dins l'Itinerari de Teatre
de les Illes

P.P.

El grup de teatre solleric
"Nova Terra", que dirigeix Ma-
ria Vázquez, ha estat inclosa
enguany dins l'Itinerari de
Teatre de les ifies.que promou
Ia Conselleria d'Educació, Cul-
ture i Esports del Govern Au-
tew om.

L'obra seleccionada per
participar en aquest circuit
teatral es titula "Les espines
de Na Rosa", adaptació de
"Me casó mi madre o Las ve-

' lekiades de Elena", traduïda al
català per Joan Maiol, que
fou estrenada a la nostra ciu-
tat el passat 12 de gener.

Dues actuacions

La inclusió del grup "Nova
Terra" en el circuit teatral su-
posa que la Conselleria de
Cultura oferirà la possibilitat
de representar aquesta obra

A benefici de Sa Mostra

Demà dissabte, venda
de productes de
cosmètica i neteja

Redacció

Demà dissabte, a les 1630 h. al Centre Cultural Can
Dulce, tendre Hoc la presentació dels productes cosmè-
tics, medicinals, de neteja i perfums de la casa Homcare.

Una vegada presentats tots els presents podran rea-
litzar les comandes que desitgin. Els beneficis de la ven-
da d'aquests productes seran destinats a la realització
de la XI Mostra Internacional Folklòrica que tendre Hoc el
proper mes de juliol i que comptarà, amb tota probabili-
tat, amb grups de dansa dels cinc continents diferents.

Nota de la
Redacció

A l'edició del passat
divendres, i en el reportat-
ge sobre l'elaboració caso-
lana de les panades, do-
navem les receptes dels
crespells, robiols i pana-
des. En els ingredients
que escriviem per fer els
crespell escriviem que es
necessitaven 50 grams de
sucre; aquesta dada es in-
correcte. El que s'ha de
mester de sucre per fer
crespells son 250 grams.
Sinó, no seran gens dol-
cos. Prova-ho sino.

La carretera nova
ja està pintada

Després d'haver finalitzat les tasques d' alquitranament de
la carretera nova, aquesta passada setmana es va procedir a

pintar-la.
Es noten unes diferencies front a la forma de pintura

d'abans ja que ara s'han fet sobre tot els carrils d'acceleració
que serveixen per entrar a dins la carretera a partir d'un creuer

i els carrils de sortida que son els que al contrari dels altres,
serveixen per abandonar la carretera i entrar a dins el casc

urbe o altres camins.
Malgrat a primera vista aquest tipus de pintada paresqui

complicat, el cert es que es molt mes segur pels conductors
que l'altre d'abans.

A la pintada realitzada, es troba a faltar el pintar les
delimitacions de l'aparcament del Museu Balear de Ciències

Naturels, que si bé es marcaren, finalment no s'han pintat,
i tampoc s'ha pintat l'interior d'algunes de les illetes.

sere ofenda a tots els pobles
de Mallorca, a preus subven-
cionats. Per de prompte, ja
tenen contractada una prime-
ra actuació el proper dissabte,
dia 27, a l'església de Maria
de la Salut, i una segona a
Alcúdia a mitjan mes de juny.

A més d'aquestes actua-
dons, el grup teatral solleric té
previst participar a la Trobada
Cultural que l'Ajuntament de
Ciutat organitza al Parc de la
Mar la primera quinzena de
maig.

Nou muntatge

D'altre costat, el grup este
treballant en el muntatge
d'una nova obra. Es tracta de
Ia comédie "¡Que lástima de
hombre!", original de Carlos
Amiches, que serà estrenada
a la Universitat de Córdoba i
posteriorment traddda al ca-
tale i representada a la nostra
ciutat.

Don Juan Sastre Alberti
(PROPIETARIO L'OFRE)

(PRESIDENTE HOTEL LA CALOBRA, S.A. y PRESIDENTE SASFRANCAR, S.A.)

Que falleció dia 10 de Abril en Palma,
a la edad de 82 ados.

Esposa: Catalina Sastre Colom; hermana: Catalina; hermanos políticos; Juan y María Sastre, y María Cardell;
ahijado: Gregorio Noguera Oliver; sobrinos: Maria, Antonia, Camilla, Vicente y Bernardo; primos y demás fami-
liares (presentes y ausentes), participan a sus amistades tan sensible pérdida, y les suplican le tengan presente
en sus oraciones.

Casa mortuoria: Rullán y Mir, rf7, SOLLER.

AJUNTAMENT DE SOLLER
ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONOMICAS DE 1991
Las listas Electorales que se utilizarán en las próximas Elecciones Municipales y Auto-

nómicas, son las que hacen referencia al 1-1-1991, y se encuentran expuestas en el zaguán
del Ayuntamiento hasta el próximo día 15 de abril.

Porque, para poder votar en las próximas Elecciones hay que estar inscrito. Y, aunque
hayas rellenado los datos del Padrón Municipal y el cuaderno del Censo de Población y Vi-
vienda, comprueba tu inscripción y corrige errores.

En la oficina de Información y Turismo de este Ayuntamiento existen impresos para, en
caso de que proceda, se puedan realizar las correspondientes reclamaciones.

Sóller, 7 de Abril de 1991.
EL ALCALDE,
D. Antonio Arbona Colom.

, ELECCIONS MUNICIPALS I AUTONOMIQUES DE 1991
Les listes electorals que s'utilitzaran a les properes Eleccions Municipals i Autonòmi-

ques, són les que fan referència a 1'1-1-1991, i es troben exposades al vestíbul de l'Ajun-
tament fins el proper dia 15 d'Abril.

. Perquè, per poder votar a les properes Eleccions s'ha d'estar inscrit. I malgrat que ha-
gis omplit les dades del Padró Municipal i el quadern del Cens de Població i Vivenda, com-
prova la teva inscripció i corregeix errors.

A l'oficina d'Informació i Turisme d'aquest Ajuntament existeixen impresos per, en cas
de que procedeixi, es puguin realitzar les corresponents reclamacions.

Sóller, 7 d'Abril de 1991.
EL BATLE,
D. Antoni Arbona Colom.



Diumenge es celebrà la
Pancaritat a Sa Capelleta

C.P.

Diumenge passat, les
comunitats cristianes de
L'Horta, Sant Bartomeu i
Es Port celebraren un dia
de germanor al Monestir
de L'Olivar ("Sa Capelle-
ta"), com ja va essent
costum des de fa quatre
anys, moment en que els
cristians de la comunitat
de L'Horta tiraren enda-
vant la idea de que les
comunitats de la Vali de
Sóller també celebrassin
el seu Pancaritat, tal com
és tradició arreu de l'illa.

A les 11 del mati els
que volien anar a peu es
concentraren al Pont de
Can Rava per tal d'enfilar
el camí per amunt i tro-

bar-se més tard a "Sa
Capelleta" amb els que
havien pujat en cotxe.
Després, tots ¡Lints prepa-
raren els càntics que l'ho-
rabaixa s'havien de can-
tar a la celebració de
L'Eucaristia.

Seguidament es dis-
posaren a dinar, compar-
tint crespells, robiols i pa-
nades.

Després de la mig-
diada, on els participants
a la Pancaritat conversa-
ren, organitzaren jocs i
contaren acudits, es ce-
lebrà la Missa, presidida
per l'Arxiprest Llorenç
Lladó.

Amb el cant del Regi-
na Caeli-, versió sollerica;
es posà fi a la Celebració'
i a la diada festiva.

Grup Excursionista solleric

Sortida a Sancelles i al
"Botanicactus" de Ses Salines

Casero i Hopper, trombó i piano, original concert
M.I.

El concert de dissabte passat,
organitzat per la delegació de Jo-
ventuts Musicals de Sóller, fou un
acte ben original, entre altres co-
ses a causa de que el duo de
trombó t piano no es gaire fre-
quent en les formacions musicals.
Interpretaren tres obres conjunta-
ment i completant el programa,
Patrick Hopper oferi unes vara-
cions de Schumann al piano sol, i
Ricardo Casero una obra de Rabe,
amb trombó sol. En aquesta da-
rrera obra, titulada "Basta", l'artis-
ta sorprengué al públic, fent una
entrada sorpresa i una sortida ra-
pida, que l'obra indicava, per tal
d'atreure els oients. Una série de
notes i sons no coneguts fets amb
el trombe resonaven dins l'Esglé-
sia del Convent, combinats amb el
silenci que dita melodia marcava.

A

CONOZCAMOS CUANTOS SOMOS,
SEPAMOS COMO VIVIMOS

1 de Marzo de 1991 
CENSOS DE POBLACION Y VIVIENDAS 

Padrón Municipal de Habitantes
Los agentes censales del Instituto Nacional de Estadística

entregan en su domicilio los cuestionarios de los
Censos de Población y Viviendas y del Padrón Municipal de Habitantes.

III
II
III

II

PARA QUE SIRVEN Los CENSOS.
Los Censos de Poblacion y Viviendas permiten conocer la
estructura demográfica, económica y social de los paises y
aplicar una politica adecuada que resuelva las necesida-
des de la poblacion en sanidad, enseñanza, urbanismo,
obras públicas. transporte, deportes y viviendas, entre
otras

EL SECRETO ESTADISTICO.
Los datos personales de los cuestionarios de los Censos
de Poblacion y Viviendas son sec retos La ley prohibe di.
vulgar datos nominales

LA OBLIGACION DE CENSARSE.
La legislación establece que han de inscribirse todas las
personas residentes en España y las que sin serlo se en-
cuentren en la noche del 28 de Febrero al 1 de Marzo en
cualquier parte del territorio nacional.
Para una inscripción correcta ha de tenerse especial cui-
dado en que los datos comunes del cuestionario censal y
de la hoja padronal Sean los mismos para cada habitante

LA COLABORACION DE TODOS.
Los organismos estadisticos del Estado, Comunidades
Autónomas y Ayuntamientos trabajan unidos para que
entre todos obtengamos unos buenos Censos de Población
y Viviendas y un buen Padrón Municipal de Habitantes.

1 de Marzo de 1991 
CENSOS DE POBLACION Y VIVIENDAS

Padrón Municipal de Habitantes

Para cualquier duda Hama gratuitamente. desde cualquier
punto de Españ a . al telelono 	 900-11 25 11In servicio permanents
El agente censal tambien Isla ars avudarls

IN
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAe 

ES NECESSITA AL.LOTA ENTRE 18
I 21 ANYS PER TREBALLAR A

UNA CLINICA DENTAL. TRES DIES
A PALMA I UN DIA A SOLLER.

Telf. 29.26.39

INMOBILIARIA CALZADA. A.P.I. I■1346
TEL. 75.91.93 — FAX 200570

SOLLER, Casa Mallorquina de piedra labrada, 500 m2. habitables, 2 alturas, 6 dor.,
baño, 2 aseos, 1 000 m2. jardin frutales. 35.000.000 ptas.
CARRETERA SOLLER-DEIA, casa tipo chalet, magnificas vistas, 3 dor., agua, luz,
9.200 m2. terreno de olivos. 16.500.000 ptas.
PUERTO DE SOLLER, precioso apartamento, vistas al puerto, 3 dor., 2 baños, co-
cina amueblada, salón comedor 40 m2., terrazagrande. 14.500.000 ptas.
HUERTA BINIARAITX, casa rústica, excelentes vistas, sol todo el día, 6 dor., 2 ba-
ños, sala comedor chimenea, 600 m2. jardin huerto. 27.000.000 ptas.
DEIA, casa rústica, vistas sobre la costa de Deia, 3 dor., 2 baños, 1.000 m2. terre-
no. Precio 46.000.000 ptas.
SOLLER, casa rústica, vistas sobre Stiller hasta el Puerto, 4 dor., 2 baños, sala
comedor 40 m2 con chimenea, 1.000 m2. huertofrutal. 26.000.000 ptas.
DISPONEMOS de mansiones, casas tipicas mallorquinas, fincas rústicas, olivares y
apartamentos en SOLLER, FORNALUTX, DEIA, desde 13.000.000 hasta
375.000.000.
BUSCAMOS PARA LA VENTA, casas, fincas, apartamentos, olivares en los térmi-
nos de SOLLER, FORNALUTX, DEIA y VALLDEMOSSA.

ANUNCIAMOS EN EL EXTRANJERO
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Església 

Redacció

Pel diumenge, 28 d'abril,
s'anuncia una extraordinaria
excursió, amb motiu del 266.
aniversari de l'inici de les ac-
tivitats dei Grup Excursionis-
ta Solleric.

Es sortirà a les vuit del
mati de la Plaça d'Amèrica
cap a Deià i Valldemossa, on
hi haurà una aturada per be-
renar, Palma, i Sancelles. En
aquella vila es celebrarà a les
11 una missa d'Acció de •
Gracies per aquest 266. ani-
versari i en sufragi pels di- .

funts del Grup durant aquest
temps.

A continuació es podran
visitar els restes de Son
Francinaina Cirer, que re-
posen al Convent de les
Germanes de la Caritat.

A les 12,30 seguiran els
autocars cap a s'Arenal i, una
hora després es servirà al
restaurant Brasilia un exquisit

dinar: arròs brut especial
pollastre amb guarnició, ge-
lat, tarta Brasilia, vi blanc
negre, cava, cafe i licor.

En acabar el dinar es ce-
lebrara un extraordinari sor-
teig i seguidament seguirà
l'excursió fins a Ses Salines,
on es visitarà el jardí botanic
Botanicactus, que reuneix
més de 1.000 espècies i
150.000 exemplars de cac-
tus. A la tornada es farà una
aturada a Valldemossa.

Les inscripcions comen-
çaran dilluns que ve, dia 15,
a partir de les 8,30 del mati,
al telèfon 63 04 24.

Adéu als organitzadors

En aquesta excursió
s'acomiadaran els dos ac-
tuals responsables d'organit-
zar-les: Antoni Mayol Bisbal
I 'amo'n Toni Corona, de For-
nalutx, i Antoni Castarier
Coll en Toni Réia de Sóller.



Treballar la terra
Trencapinyons

La terra es fa formant a
partir de l'acció dels fenò-
mens atmosférics i dels ele-
ments vius més primaris so-
bre les rogues j, més tard,
també a partir de la descom-
posició de la materia orgánica
animal i vegetal, en un procés
continuat. La capa més su-
perficial de la terra es un Hoc
on la vida bull; on, gràcies a
l'acció de certes bactéries i
fangs es produeixen trans-
formacions fisic-químiques,
las quals permeten que les
plantes pugin assimilar els
elements minerals i molts
d'altres, com antibiòtics, vi-
tamines, enzimes i altres.
Aquesta capa té un gruix
d'uns 60 cm. EL cultiu de la
terra tendeix a descompondre
la seva estructura. Si cavem
en profunditat, la capa fértil
pot quedar enterrada i els
microorganismes que neces-
siten oxígen moren. Al mateix
temps es du a la superfície
una capa de terra en la qual
viuen microorganismes adap-
tats a la falta d'oxigen i que
per tan també desapareixen.
Per això, l'agricultor ecolò-
gic evita al màxim voltejar
Ia terra per no alterar la se-
va composició natural. Això
es molt important en el mo-
ment de comprar les eines.
Es desaconsellen les ara-
des-girador, discos i freses.
Les dues primeres, perquè
voltegen la terra; rúltima, per-
qué la fa bocins molt petits.
Les cultivadores i les grades,
en canvi permeten treballar la
terra per ablanar-la, sense in-
vertir la seva estructura.

És cert que la giradora
permet aconseguir uns resul-
tats espectaculars els primers
anys que s'utilitza en un te-
rreny, gràcies a la reserva
d'elements que conté la terra.
Pen') després la producció
disminueix, a mesura que
le terra es va esgotant.
També té un altre inconve-
nient, sobre tot quan la terra
es argilosa i té tendencia a
compactar-se o quan está
excessivament humida; es
forma Ilavors en el sub-s6I
una sola impermeable que
arriba a impedir fins i tot el
pas de les arrels; les terres
s'embassen amb facilitat i les
aigues de pluja no arriben al
sub-stil, sing que s'escorren
per la superfície, arrastrant
amb elles les capes superiors
de la terra. Per tot això, la gi-
radora es una eina que s'està
abandonat fins i tot en l'agri-
cultura convencional. Segons
estudis de la FAO la produc-
ció agrícola està baixant en
els paisos més mecanitzats.

Com arrastre podem utilit-
zar animals de tir o tractors
de la menor potència possible
per evitar que el pas i la força
excesius de la maquinària
compactin les capes intermit-
jas del sòl, tenin sempre en
compte el tipus i el estat de la
terra; i els resultats que vol-
guen aconseguir. Els animals
ens donarán també ferns,
adobs, que no haurem de
comprar, si be necessiten
evidentment unes atencions
extres.

Dins l'agricultura ecològi-
ca i ha corrents que defensen
que la terra no s'ha de treba-
llar. De fet, aquí Mallorca
abans les eres no es Ilaura-
ven, sing que es cobrien d'un
bon gruix de palla (suposem
que desordenada per deixar

passar l'aigua). Així doncs,
ens hem de demanar que vo-
lem aconseguir quan la treba-
Ilem.

Podem voler controlar la
vegetació espontània

Segons en Jean Marie
Roger, un dels pares de
l'agricultura ecològica actual,
per aconseguir-ho s'ha de
començar amb un treball
Ileuger quan comencin a bro-
tar i a continuació fer unes
passades més, espaiades i
cada pic un poc més fondes,
per acabar amb un Ilaurat just
abans de sembrar, sense
arrivar mai a més de 20 cm.
de profunditat.

Quan la terra està massa
compacta, ya sigui perqué
s'ha empreat maquinària ex-
cessivament pesada a degut
a les tècniques utilitzades,
convé airejar-la i afavorir així
la vida microbiana i la des-
composició de la matéria or-
gánica. Per aconseguir-ho
s'han d'emprar eines que per-
forin la terra, en Bill Mollison
recomena aprofondir primer
uns 10 cm. i de 15 a 22 en les
passades següents.

El remoure la terra activa
la vida que hi ha en ella i su-
posa també una pèrdua del
contingut d'humus. Per tant,
tan sols s'ha de Ilaurar lo just i
en el moment indicat. El tre-
ballar la terra de forma adient
ajuda a fer-la més resistent
als canvis climàtics. Una terra
equilibrada, airejada i rica en
humus resisteix be la calor i el
fred, inclús les gelades; es
capaç de retenir la humitat a
la superficie; amorteix els
cops de l'aigua; no se l'em-
porta al vent. Està ben dre-
nada i en ella no es formen
bassiots. L'aigua que l'atra-
vessa queda recollida en el
subsòl i brolla en fonts.

La terra que conté humus
és fàcil de treballar i reque-
reix menysforça mecànica

És important tenir en
compte la pendent d'un te-
rreny quan se'l treballa. Els
solcs parar--leis a la pendent
permeten que l'aigua de la
pluja arrastri amb ell una capa
important la terra. Per tant
llaurarem en horitzontal o, se-
gons les curves del terreny,
tal vegade en diagonal.

En parlar del treball de la
terra no pot mancar una
menció a un treballador in-
cansable: el cuc de terra
(lumbricus terrestris) que, en
fer passar la terra a través del
seu cos no para de fabricar
humur, de fer galeries, de ba-
rrejar la matèria orgànica i la
terra, de produir nitreigen i al-
tres elements en formes que
les plantes poden assimilar.
En una bona terra n'hi ha
tants que es pot escoltar la
seva feina, la seva feina in-
comparable i gratuita.

Esperem que el que heu
Ilegit os serveixi d'algo. Pere,

no oblideu que l'agricultor
ecològic escolta, Ilegeig, co-
menta, contrasta, sense obli-
dar mai els seus propis conei-
xements i experiencies, i
adapta al que ell sap que pot
anar bé a les seves circums-
tàncies personals i a les ne-
cessitats del moment. La te-
rra están en les vostres mans.

N'hem pegat una panxadal
ACEF

Es politics faran mercat:
tots volen ésser elegits.
No els voteu dels podrits,
ni dels que ja han fracassat.

Dels politics que hem tengut
n' hem pegat una panxada!
Esperem que aquesta vegada
no mos surtin tan creguts.

A &Ater nom de mester guiterres:
hem mester homes feners
que sapiguem fer entrar doblers
tant de dretes corn d'esquerres.

Si no feis cap endemesa,
es poble vos ho a9rafrà;
lo que heu de fer es governar
i no paraixer galls de brega.

Els que voleu comendar
i voleu comandar es poble,
seria un detail molt noble
si ho fésseu sense cobrar.

Ara vendran eleccions
i quasi tots soleu prometre.
Si vos ne surt cap de condreta
vos fare bones cançons.

La necessària atenció als ciutadans

El PSM inclou en
aquesta Area de gestió, en
primer Hoc, tots els temes
que facin referencia a
l'atenció que els ciuta-
dans han de rebre de
l'Ajuntament.

A un segon nivell, la
promoció municipal anirà
encaminada al manteni-
ment de les bones rela-
cions amb les demés insti-
tucions públiques i priva-
des, tant d'àmbit local,
com autonòmic o estatal.
En definitiva serà l'àrea de
relacions públiques de
l'Ajuntament.

També s'inclou dins
aquesta Area el posar a
l'abast de les entitats
públiques o privades del
municipi (cooperatives, as-
sociacions esportives, cul-

Nacionalistes de Mallorca

questions que actualment
són competencia de la
Comissió de Turisme. La
nostra idea es acostar el
turista a la realitat del
poble de Sóller, oferint - li
la possibilitat de conéixer
els veritables costums, la
história, la cultura i la ri-
quesa natural i paisatgísti-
ca de la nostra comarca.

Aixó es pot aconseguir
mitjançant l'establiment de
convenis de col.laboració
amb l'Associació Hostele-
ra, amb les agencies de
viatges, i amb les entitats i
particulars sollerics, a fi
d'aprofitar al màxim els re-
cursos que el municipi pu-
gui oferir als visitants es-
trangers.

Durant les darreres legislatures és evident el poc interès que han
tengut els governants en donar informació sobre tot alb que pogués
significar una atenció als ciutadans per part de l'Ajuntament. Amb la
creació d'una érea de gestió de Promoció municipal, el PSM proposa
que sigui el ciutadà, solleric o estranger, el qui es serveixi de l'Ajunta-
ment i no a l' inrevés.

turals, de veins, educati-
ves, sanitAries...) els mit-
jans dels quals disposa
l'Ajuntament, de tal manera
que estiguin informats de
la legislació que les pugui
afectar i de les ajudes eco-
nòmiques que poden sol.li-
citar.

Dins aquesta Area s'hi
inclouran igualment les
gestions per millorar el
patrimoni municipal, que
els anteriors governs locals

s'han encarregat de min-
var. Es tracta de negociar
compres, cessions, rever-
sions, etc. També són ma-
tèria de promoció munici-
pal les necessàries ges-
tions per arribar a convenis
amb el Ministeri de Defen-
sa, per a la utilització dels
terrenys i instal.lacions de
la Base Naval i del Camp
d'Esports "Infante Lois".

Finalment,	 l'àrea de
promoció atendrà totes les

"Es el ciutadà qui s'ha
de servir de l'Ajuntament,

i no a l'inrevés"

Comentaris pre-electorals

Sólieriel Port Esportiu

Qui avisa, no és traidor...
A punt d'entrar en plena cam-

panya electoral per a Consistori i
Autonomia, bo será refrescar la
memória a molta gent, dissortada-
ment desmemoriada, en temes poli-
tics.

Fa uns mesos, el Parlament Ba-
lear va aprovar la supressió d'un es-
carrufant paquet d'urbanitzacions i
malifetes en territori balear. Va ser
una sorpresa la derrota del Presi-
dent Car)ellas, propiciada pel vot en
contra d'un parlamentan centrista,
no previst damunt el "guió".

No li mancà temps a Cahellas
per anunciar als mitjans de comuni-
cació que tornaria a intentar ràpi-
dament una altre votació per revo-
car aquest últim acord. Una cosa es
certa: "qui avisa, no es tráidor" com
diu el certer refrany, i es clar, a un li
ve a la memória el tema del PORT
ESPORTIU que la dreta ens vol en-
dossar el nostre terme. Ara, els
sollerics tenim la paraula, la decis-

sió, a través de les urnes, el proper
26 de Maig.

Per l'esquerra:
una oportunitat històrica

Analitzades les circumstàncies,
per primer cop en molts d'anys, es
factible un ajuntament d'esquerres
a la nostra ciutat. I es be pel siste-
ma. Una formació política, sia quina
sia la seva tendencia, no pot estar
"in eternum" al front del poder. Cert
es que agafar les riendes del nostre
Consistori no suposa en aquests
moments cap "bicoca", donada la
patètica situació econômica que
s'herederà, però si que cal una pro-
funda reflexió.

Analitzar passat, present i futur, i
sobretot, meditar, més que mai, el
vot. I a bon entenedor... poques pa-
raules basten.

L'amo Antoni de sa Vall

12 d'abril del 199 ! / Veu de Wier
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Agricultura ecológica Veu d'Església Glosa    

La dimensió política
del cristià

Es evident, per els qui la
coneixem i la vivenciam, que
la fe cristiana, el seguiment
de Jesús de Natzaret, el Se-
nor Ressuscitat, implica i vin-
cula l'experiència pràctica,
pública i social de la vida
humana. Vull dir que el cristià
no pot quedar reduit o apar-
cat dins l'intimisme o l'indivi-
dualisme i evadir-se de la
qüestió política.

Així i tot, al Ilarg de la his-
tória, des de dintre i des de
fora de l'Església, s'han suc-
ceit comprensions i experi-
mentacions de la fe carrega-
des d'intimisme, d'individua-
lisme i d'evasió. 0 han apa-
rescut opinions convidant els
cristians a reduir-se en les
celebracions del culte o en
els Hods sagrats (sagristia,
esglésies).

Les properes eleccions
municipals i autonómiques
son, de bell nou, per a tots

els creients, un desafia-
ment: tant per els qui es
presenten dins les Ilistes,
com per a tots els altres que
tenim el deure moral de par-
ticipar.

Discernir la llista que
concentri més energia i pro-
jectes humanitzadors sem-
pre serà una tasca dificil.
Pere, cal realitzar-la. Per
qualque cosa som electors.

Ens poden donar, Ilum,
clara i gens partidista, les
dues conferències, amb
diàleg, que donará el sociò-
leg i Vicari General de
l'Església a Mallorca, Mn.
Joan Bestard, els propers
dilluns i dimarts, 15 i 16
d'abril, a les 21,30 h. als lo-
cals de La Caixa.

Oui es confrare que
prengui candela. I mirem de
donar Ilum tots quants som.

Llorenç Lladó Calafat
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No es produiren danys

Un escap de gas provoca
una explosió a l'Hospital

G.M.

Ahir dijous, a les 1245 h.
del dematí, es produí un es-
cap de gas a la residència de
l'Hospital a conseqüència de
Ia qual tengué Hoc una forta
explosió que afecta tres per-
sones, sense més mals que
cops, rapinyades i un fort
esglai. Segons explicava una
de les religioses de la cornu-
nitat, "quan han anat a can-
viar la botella del buta al pati
els ha fuit el tap i ha comen-
çat a sortir gas a presió.
Mentre intentaven tapar-ho
amb les mans i altres objec-
tes hi ha hagut una explosió
que els ha Ilançat tots tres a
l'aire i el pati ha estat tot
negre de fum".

Les tres persones que
estaven al pati el moment de
l'explosif) eren la cuinera Ca-

ti Ueda, Sor Catalina
Camps i un jove d'identitat
desconeguda al qual li ha-
vien demanat ajuda quan
passava pel carrer moments
abans de canviar la botella
de buta.

Les mateixes religioses
de l'Hospital s'encarregaren
de desallotjar l'edifici mentre
es sol.licitava la presència de
la Policia Local, que va arri-
bar uns minuts més tard i so-
foca el foc que s'havia pro-
duit.

Segons el sergent de la
Policia, Mique! Quetglas,
una rotura de la válvula de la
botella de buta va ser la cau-
sa de l'escap de gas.

Al Hoc del sinistre també
s'hi desplaçaren la majoria
dels membres del consistori
que, moments abans, havien
celebrat una sessió plenaria
a l'Ajuntarnent.

Una altra vegada, el tramvia
es quedà sense servei

Quan eren les 0215 minuts del passat diumenge dia
set d'abril, ocorregué un accident de trànsit que, per ené-
sima vegada, va deixar el tranvia fora servei.

El fet va succeir quan una furgoneta, conduida per
P.P.LL., va envestir frontalment contra el pal de corrent de
la línea del tramvia, deixant-lo quasi tirat per terra.

El conductor del vehicle no va sofrir mals greus sine) tot
el contrari, el pronòstic fou lieu.

La brigada d'obres del ferrocarril, al dia següent, va
procedir a reemplaçar el pal per un de nou i es va reiniciar
el servei.

e•' eining;

Entre el Pont de Ca les Animes
i l'Avinguda Astúries

Es proposa acondicionar
un pas pels vianants

El pas a peu existent entre el Pont de Ca les Animes i
l'Avinguda Astúries, al costat del Torrent de Biniaraix, po-
dria ser degudament acondicionat. Aixi ho sol.licità en el
darrer Re ordinari el grup municipal del PSM, a través d'una
mode) d 'urgencia que fou aprovada per unanimitat.

En la seva proposta, el PSM argumenta que aquest pas
és molt utilitzat pels veins de la barriada de Ses Fontanelles
i del carrer de les Animes, des de que s'ha obert el super-
mercat SPAR, al costat del camp de futbol.

Resclosa de Ca les Animes

Just per davall aquest pas circula la síquia que recull
l'argua procedent de la resclosa de Ca les Animes, i que an-
teriorment proporcionava l'aigua per regar als horts del
Camp den Canais. Des de fa més de 20 anys, pero, aques-
ta síquia es troba fora d'ús. En conseqüència, el PSM
tava que s'obrís un expedient per averiguar si existeix qual-
que dret sobre la utilització de l'esmentada síquia i, en cas
contrai, que es procedeixi a condempnar la siquia i acondi-
cionar un pas pels vianants.

6	 Veu comarcal
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PSM-PSOE:"Oue l'aigus de Sa Costera serveixi per abastir priontanament les necesitats de Miter.

PSM-PSOE: "Si voien l'aigua del Torrent Major, que l'agatin d'abaix de
tot, no d'on suit".

Estudi sobre l'aprofitament de l'aigua de Sa Costera

Infraestructures

Per segona vegada
consecutiva, els politics

sollerics no
aconsegueixen

posar-se d'acord sobre
el tema de l'Estudi

d'Alternatives pera
l'aprofitament de la font

de Sa Costera ide!
Torrent Major de Só/ler.

A partir de la proposta
de la Comissió de

Govern, tots els grups
municipals coincidiren

en el Ple del passat mes
de març en la necessitat
d'ampliar les condicions

prèvies a la Ilicència de
permetre el pas de

l'aigua de Sa Costera
pel municipi de Saler i

també d 'aprofitar el
cabdal del Torrent

Major.

Jaume Casasnovas

Retornat l'expedient a la
Comissió de Béns i Serveis, i a
proposta del PSM i del PSOE,
s'acordà incorporar una série
de noves condicions:

• Que l'aigua del torrent
sigui recollida a l'Estació d'Afo-
raments situada al Pont del
Camp de sa Mar.

• Que el trasllat de l'argua
des de Sa Costera fins a Sóller
es realitzi mitjançant un túnel
degudament éfflat.

• Que es realitzi un estudi
d'impacte ambiental, tant de les
carreteres que hauran de ser
construides com de les obres
addicionals i de la terra i pedres
que s'extreguin de la perforació
del túnel.

• Que l'aigua procedent
de Sa Costera serveixi priorita-
dament per abastir la població
de la vall de Sellier.

Depuradora i bombes
impulsores

Remès novament l'expe-
dient al Ple del mes d'abril, el
Batle manifesta que l'argua del
Torrent Major i de Sa Costera,

Arbona acusa els pobles rics

Seguidament, Antoni Arbona
l'emprengué rotundament con-
tra els pobles rics, als quals
acusa d'haver crescut a costa
dels més petits, com &Mer: "Els
pobles grans nomes s'han
preocupat de créixer, sense te-
nir en compte la necessitat de
serveis' tan essencials com l'ar-
gua que ara, els pobles més pe-
tits, los hem de proporcionar.
Diuen que nosaltres no podem
créixer perquè hem de conser-
var el nostre entom i el nostre
paisatge per a ells. Per part me-
va —conclogué— no pens per-
metre que es traslladi l'argua de
Sóller a Ciutat, ni que la de Sa
Costera passi per Sóller sense
contrapartides clares". D'entre
aquestes contrapartides, Arbo-
na esmenta el canon que el mu-
nicipi de Sóller haura de pagar
per a l'eliminació del ferns i d'al-
tres residus sòlids. El portaveu
del PSM es manifesta totalment
a favor de les manifestacions del
Batle, i intenta posar a votació
una esmena en el mateix sentit.
Davant les reticències dels al-
tres grups municipals, el Consis-
tori acorda remetre novament
l'expedient a la comissió corres-
ponent per al seu estudi.

Succens

unificades als voltants de l'Es-
tació d'Aforaments del Camp
de sa Mar, haurà de ser depu-
rada i impulsada cap a Palma
per dins el túnel del Coll, i
avança que les instal.lacions
tècniques necessaries —estació
depuradora i bombes impulso-
res— produirien renous i molès-
ties inoportunes a la població
autòctona I pels visitants es-

trangers. En conseqüència, An-
toni Arbona proposà ampliar
l'acord incloent-hi una clausula
que prohibís instal.lacions
d'aquesttipus.

Aquesta matització produí
un gran desconcert entre el
Consistori, que no comprenia
com es podria traslladar l'aigua
a Ciutat sense instal.lar bombes
impulsores.

Antoni Arbona: "No pens deixar passar l'aigua
per Sóller, sense fortes contrapartides"                    

Porto Mar OfefrlY avsár 

OFRECE SUS NUEVOS SALONES
PARA LA CELEBRACION DE BANQUETES, BODAS,

COMUNIONES, FIESTAS INFANTILES...
PIDAN PRESUPUESTO.

Reservas anticipadas.
PASEO DE LA PLAYA - PLAYA D'EN REPIC

PUERTO DE SOLLER - TEL. 63-14-22.

PLATS PREPARATS; POLLASTRES ROSTITS
Comunica la seva obertura avui dia 12.

C/. Jaume Torrens. Pto. de Sóller. -Telf. 63.34.97



Miguel Frontera
	

Jaume Segui

"No tenim
ni parada
de taxis"

"No volem cap port esportiu que no es contempli a la Base Naval".
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Creada l'Associació de Platges de Sóller

"La platja de Sóller
està deixada

de la ma de Déu"

12 d'abril del 1991 / Veu de Seller
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Angelita Hernández

J.C.

Veu de Sóller.- Quin ha
estat el motiu de crear
aquesta Associació?

Resposta.- El motiu ha
estat molt senzill: nosaltres
com a comerciants tenim
molts problemes que a nivell
particular i cada un per la
seva banda no podem arri-
bar a solucionar-se, per això,
parlarem de fer un front co-
mú per Iluitar pels nostres in-
teressos i, en general, pels
de la platja de Seller, que
creim que esta deixada de la
ma de Deu.

VS.- Quins problemes
destacar/eu per exemple ara
mateix?

R.- Per exemple podem
dir, sense anar més Iluny
d'aquí on ens trobam ara,
-carrer de la Platja davant
l'Hotel Marina- fa més de 30
anys que no s'ha asfaltat;
basta mirar tambe com es-
tan els dos molls del costat
del torrent; basta mirar el pe-
rill del pont del torrent que el
dia menys pensat caurà, etc.
etc. etc.

VS.- / dels molls, no vos
prometeren que s'arreglaria
aviat?.

R.- Si, l'any passat vin-
gué a Seller el responsable
de Costes i va prometre que
breument donarien solució a
n'aquest tema, però encara
esta aixf.

VS- Qui s'en cuida de
posar les platges a punt per
començaria temporada?

R.- Les platges, teòrica-
ment, les ha de posar a punt
l'Ajuntament, però basta mi-
rar el dia que estam --11
d'abril— i encara no han co-
mençat a netejar, i aim') que
fa aproximadament setma-
nes que els comerços han
obert. Aix() sí, ja han duit un
paper per preparar el que

A principis d'aquest any 1.991, el comerciants de la Platja de Sóller cregue-
ren oportú unir-se per Iluitar pels seus interessos tots plegats, a part de la tas-
ca que faci cada un d'ells en particular. D'aquesta idea va sortir la de crear una
associació que aglutinàs en principi, a tots els comerciants de la zona de la
platja d'en Repic, i que també donás Hoc a totes aquelles persones interessa-
des en el tema, malgrat no tinguessin negoci. L'Associació té el nom cl -Asso-
ciació de Platges de Sóller. La Junta directiva està formada pel president, Mi-
guel Frontera Boscana; Vice-President Jaume Seguí; Administrador, Josep
Forntera; Vice-secretari Angelita Hernández; Secretari, Joan Muñoz i un total
de vuit vocals.

Veu de Sóller va voler tenir una trobada amb ells per tal de coneixer les se-
ves inquietuts, desitjos i necessitats.

"Ara han fet aquest monument. S'hagués pogut enterrar i no deixar-ho aixi d'aquesta manera"

hem de pagar. A part d'això,
Ia neteja que fan no basta
per rés i els comerciants
n'hem de fer una pel nostre
costat. "A perro flaco todo
son pulgas".

VS.- Com veurieu l'ober-
tura del carrer de darrera els
hotels de la platja?.

R.- Nosaltres ho veim
molt be, 'Jere —diu Miguel
Frontera— "quan jo era regi-
dor a l'any 1969, ja s'en par-
lava del tema i estam al 1991
¡encara hi donen voltes".

VS.- / del port esportiu
que m 'en deis?

R.- Del port esportiu dins
el port no en volem ni sentir
parlar; nosaltres no accep-
tam cap port esportiu que no
es contempli dins la Base
Naval. Sols mancaria a la
mar, que es l'únic be, entre
cometes, que ens queda,
encara hi tirassin més gasoil,
oli, etc.

Som ben concients de la
necessitat pert), no dins al
Port: que s'utilitzin els te-
rrenys militars que ara per
ara, segons pareix i l'estat en
que es troben, no serveixen
absolutament per res.

VS.- Altres problemes?
R.- En podriem parlar fins

demà: Per exemple, mira
com esta el "parking", pareix
unes muntanyes russes, tot
ple de terra i brutor. Mira
també la carretera que ve a
Ia platja, l'han oberta per() de
moment no l'alquitranen i di-
ven que fins que no s'acabin
unes obres del costat del
Marbell, no alquitranaran. Al
pas que van estiran al man-
co 2 anys i la temporada tu-
rística ja es aquí.

VS- leis taxis?
R.- Així anam! Ara han fet

aquest nou "monument" a la
plaça de Sa Torre que si ho
haguessin fet amb més mal
gust, no sabem com ho hau-
rien fet. Noltros pensam que
aim) s'hagués pogut enterrar
i no deixar-ho així d'aquesta
manera. Ara si no bastava,
ens han deixat sense parada
de taxis perque han fet
aquest "bodrio".

VS.- Va/tras no collabo-
rau pagant igual que els al-
tres?

R.- Igual o més, perque
tu saps be que cada vegada
que s'organitza el que sigui,

els comerços d'aquí bah
col.laboren econemicamen
però, si demanes perque or
gantzin qualque cosa a le
Platja, tot són problemes.

VS.- Com funciona e
tema del fems?

R.- La recollida be, pere
ara pareix que l'Ajuntamen
vol que cada hotel pagui unz
quantitat que es un absurt. A
part d'això, amb el que pa
gam, si volem que sens re
colleixi el ferns en diumenge
també hem de pagar, a part
Ia quantitat que ens diuen.

VS.- Que pensau del ba
litzament?

R.- Una gran idea. El fel
de que les barques no entrir
fins dins l'arena com abans
a part de produir una borx
imatge, &ma seguretat i aixe
es important. També pen
sam que s'hauria d'haver
conservat i no deixar-hc
perdre com ho deixaren.

VS.- Voleu afegir qual
que cosa més?.

R.- Si: El responsable cl€
Costes s'hauria de recordar
que l'any passat va prometrE
que en poc temps arregla
rien els molls que estan er
un estat lamentable. També
volem aprofitar les planes de
Veu de Seller, per convidar a
totes aquelles persones que
trobin que val la pena Iluitar
per la nostra platja i també
pel Port, a afiliar-se a la nos
tra/seva Associació i fer lei
na tots plegats per un Seller
millor i per donar-ne una bo
na imatge. Per altra banda,
com a darrera cosa, volern
agarir al Sargent de la Poli-
cia Local i als seu homes,
Ia gran tasca que feren al dia
en que la part de darrera la
platja es va innundar; si no
hagués estat per ells i les
maquines que feren venir,
molt probablement tots els
negocis d'aquesta banda
s'haguessin vist innundats.

"L'Ajuntament
sols es

preocupa
de cobrar"
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Corria el minut 87, quan Tuduri encerta amb un net cop de cap. Era el 2-1. Mancaven encara 10 minuts i el
Sõtler ho intenté amb totes les seves forves, perd no pogué ser. Es toma tenir la sort d'esquena. (Foto T.0.)
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Divisió

C. Millor 

Fitxa Técnica

Alineacions:
C. Millor: López, Bauzá,

Brunet (Sebastià min. 29),
M.A. Uull, Marcelino, Penya-
fort, Salvuri, Julia, Sansó,
Manzano (Javier min. 65) i
Barceló.

Juanjo, Sánchez
(Tovar min. 74), Nadal, Bru-
gos, Bestard, Martin, Clade-
ra, Edu, Tuduri, Alfons i Bal-
tasar.

Arbitre: Sr. Navarro
Clemente. Bé en general, ti-
rant un poc per casolá,
sense voler sobre res de lo
que pasava dins l'àrea lo-
cal. Mostrà targes grogues
a Salvuri i Julia., pels locals
a Cladera i Edu pels visi-
tants.

Gola:
1-0. Minut. 43. Treta

Barge del porter, que aju-
I dada pel vent a favor, arriba

dins l 'área petita defensada
per Juanjo, i Sansó ben co-
locat, només fa que em-
penyer la pilota al fons de
les xerxes.

2-0. Minut 79. Contra-
tac local, en possible fora
de joc, que culmina Javier,
per baix de tir creuat.

2-1. Minut 80. Tuduri de
cap, remata una treta de
corner feta per Cladera.

Incidencies: Dia de sol
i bona temperatura a Cala
Millor, amb gran nombre de
públic a les tribunes del
camp. Molt de vent, que foy
en contra del Sóller a la
primera part i a favor a la
segona. Terreny de joc en
bones condicions.

Trofeu
Regularitat 90-91

Partit
Cala Millor-Sóller

Punts
EDU 	 3
BRUGOS 	 2
BALTASAR 	 1
TUDURI 	 1

General
TUDURI 	 29
BESTARD 	 28
MARTIN 	 22
BRUGOS 	 22
Patrocina:

Quina imatge done el conjunt solleric a Ca-
la Millor, pareixia a la segona part que ju-
gava al seu camp, dominant tots el segons
45 minuts a un Badia que no sortia del seu
esglai veient com un teoricament equip in-

' ferior, Ii menjà el terreny i l'encorralà dins la
seva àrea. Sense dubtes, un dels partits a

Andreu Vivas

Amb l'inici del partit, tengent en compte el
vent favorable als locals, el Sóller deixà l'inicia-
tiva del joc i es dedicà a defensar amb ordre i
disciplina, els dominis de Juanjo. Els de Cala
Millor, res de res. S'estevellaren un i altre cop,
amb un mur de defensor. L'únic perill era el ja
comentat i insistint vent de costat, que donava
molta força a les tretes del porter López. Pre-
cisament a una d'elles i mancant un minut i
mitg pel descans, arribá el primer gol, després
d'unes indecisions dels defensors sollerics,
que no rebutjaren la pilota, que quedà a peus
de Sansó sol davant un Juanjo aturat davall
els tres pals. Foren més perillossos els con-
tractacs del Seller, que el domini fictici del Sa-
die, al centre del camp.

Sortida en tromba del Sóller

No es conformava Nico en perdre per la
minima i al segón temps avançà linies j amb el
vent ara a favor, agafà tota l 'iniciativa de inten-
tar anivellar el marcador. Amb 20 minuts el
Sóller posa el cor a un fil a tots, incluint als se-
guidors locals, que no veien que el 1-0 fos su-
ficient per guanyar a un Sóller valent i amb un
poder de reacció inconmensurable. Edu als 51
minuts estavella un remat al travasser, Sán-
chez als 59 obliga a López a I luir-se i Martin

fora, més bon de l'era Nico, que va acabar
amb un resultat totalment injust, vist el me-
rit d'un i altres. La ja coneguda falta de
culminació amb atac, juntament amb molta
mala sort i les bones intervencions del por-
ter local, feren guanyador injustament al
Badia.

als 64 envia un cop de cap a fora per només
tres o quatre centimetres.

El Badia surt amb contraatacs

Els locals tancats al seu camp, només
aprofiten els pocs contraatacs per posar perill
a un Juanjo protegit a moments només per
dos defensors, vistes les necessitats ofensi-
ves. El primer avis arribá als 77 minuts amb
una errada de Javier sol davant el porter solle-
ric. Lo que no fallà fou un altre atac després de
dos minuts, posant un 2-0 força clar.

Fulgurant reacció sollerica

Lo que amb 35 minuts d'intens domini no
volgué entrar, amb un minut ho fa ver. La treta
de centre donà com a fruit un corner, que aca-
bà amb el gol de Tuduri que deixava altre cop,
les coses com un minut abans. Altre cop el
public local tornava a patir i no podien entren-
dre la gran moral i força de voluntat d'un Sóller
que fins que l'àrbitre no va senyalitzar la fi de
l'encontre, va Iluitar com si d'una final es trac-
tás i va demostrar que la diferència a la taula
classificatória no es correspon a la realitat,
igualment com el resultat final de 2-1. S'acabà
el somni de Juanjo, emperò aqui queden
aquests 727 minute i ja veurem el valent que
ho pugui superar.

Un partit als tres signes

Un atractiu partit es presenta a un Can Maiol. El Poblense de
Marti Munar, será un dificil visitant per un Safer que fa dos me-
sos que no marca cap gol en el seu recinte. Els blau-granes es-
tan Iluitant per aficar-se en els "play-off" d'ascens, malgrat el
batut de diumenge passat al Poliesportiu davant un desesperat
Sant Rafel (0-1). El Sóller posará en peu de guerra al seu minor
equip, i tractarà per tots el medis, d'oferir un gratificant triompf a
Ia seva parróquia.

Sóller-Poblense,
pot passar de tot

Mentre els poblers es juguen et
"play—off, els sollerics esperen, a la fi,

guanyar davant els seus

A Cala Millor, Edu P. Valiente va ressuscitar. Amb el migcampiste
en forma, l'equip recupera gran part del seu poder ofensiu. El

Poblense será una bona prova. (Foto 1.0.)

Toni Oliver

Des del 24 de febrer, el Sóller no ha brindat cap gol a la seva afició al
Camp den Maiol. Cart es que davant els Feniolense i Seislan es feren
sobrats mèrits per a vencer-los. Aquest cop, a d'anar la vençuda. Sera
prou dificil, donat que els poblers mostren una impresionant eficácia a
camp contrari, on compten amb un defensa infranquejable, i un contraa-
tac mortifer. Són fermes aspirants als quatre phmers focs, encara que en
rúltim partit donaren una passa enrera el perdre davant els  cue's. A
&Aar sera una altre història.

Si analitzam els úttims quatre partits de l'equip de Nico, on s'han
aconseguit tan sols tres punts, arribarem a la conclusió de que per me-
rits, s'hagués pogut arribar als set, o inclús vuit. La ratxa de mala sort, es
pronuncià més Si cal a Cala Millor. Increible. Davant el notable Poblense,
s'ha de capgirar la situació. L'equip segueix donant una magnifica im-
presió, perdja es sap que la sort es un factor clau en fútbol.

RESULTATS I CLASSIFICACIO

P.D.Sta. Eulalia - Cola D'Or
Porimany - Cordessar 	
H. Isla Blanco - Ferrerías 	
Ferriolense - Alcúdia 	
Alayor - Isiah° 	

0-1
0-0
1-1
1-0
1-0

J 	S

Seislán - Alaró 	
Badia C. Millar - SOLLER
Poblense - San Rafael 	
Arenal - Playas Calviá 	
At. Baleares - Ibiza 	

E	 OF 	 GC_P

3-2
2-1
0-1
0-1
1-1

Puntos
At. Baleares 	 32 	 19 11 2 45 12 49 +17
Ibiza 	 32 	 20 8 4 47 16 48 +16
Playas Calviá 	 32 	 18 11 3 64 21 47 +17
Colo D'Or 	 32 	 14 11 7 36 27 39 	 +7
Badia C. Millar 	 32 	 15 8 9 45 29 38 	 +6
Poblense 	 32 	 13 10 9 30 25 36 	 +4
Ferriolense 	 32 	 12 12 8 40 35 36	 +4
Aloyor 	 32 	 10 14 8 37 26 34 	 +2
Ferrerías 	 32 	 11 12 9 32 31 34	 +2
Seiskin 	 32 	 12 8 12 35 34 32
SOLLER 	 32 	 9 12 11 22 26 30	 -2
Cardessar 	 32 	 8 13 11 35 38 29 	 -3
P.D.Sta. Eulalia 	 32 	 10 8 14 26 30 28 	 -6
Isleño 	 32	 9 10 13 30 41 28	 -4
Portmany 	 32 	 9 9 14 36 51 27	 -7
Arenal 	 32	 7 9 16 33 36 23 	 -9
Alará 	 32 	 10 3 19 36 61 23 	 -9
San Rafael 	 32 	 6 10 16 31 55 22 	 -8
Alcúdia 	 32 	 7 6 19 29 60 20-12
H. Isla Blanca 	 32 	 4 9 19 24 58 17-15

1  

L'imbatibilitat de Juanjo acabà als 724 minuts  

El Sóller va vendre cara la derrota
I dominà al Cala MillorWier        

Dr. FRANCESC PEREZ PASTOR PROMOCION PRIMAVERA
EDIFICIO DELTA (Playa den Repic)

Ultimos pisos en venta.

Si compra un piso hasta el 31 de Mayo le regalamos
los muebles de cocina.

(Metge Estomeitoleg) 

Consulta exclusiva d'Ortodoncia
(Composició: alineament dentició

definitiva)

C/. Victoria n°42. Telf. 63.05.39.
Visites concertodes.

¡Disfrútelo este verano!

INFORMES: P. Suau, c/. Cetre 44. Tel. 63.07.99    



El Port no perd s'estela del lider i es presenta com
un seriós aspirant a ocupar els primers llocs de la
taula. Falten set jornades (3 a fora i 4 al Port) i als
cinc primers els separan entre ells només tres
punts, cosa insignificant ja que s'enfrenten entre
ells. Sense anar més lluny, aquest diumenge el
Port aniré al camp del Montaura, cinqué a dos
punts dels sollerics. Pot ésser decissiu.

Port de Sóller, 6-S'Horta,

Un final de lliga apasionant
Andreu Vivas 	 els de Daniel no pogueren

	 mes que marcar dos gols, al
segón temps pogueren fer

Alineacions: 	 un gran número de gols,
Port de Stiller: Garcia, mes superior que la xifra que

Coll, Arbona, Manrique, Jordi 	 al final dels 90 minuts reflexa
(Coca), Alfredo, Alba, Bauza, 	 el marcador, fallant bastant
Rivera, Raja (Galindo) i Ruiz sovint en clares ocasions de
(Abelard). 	 incrementar el marcador.

S'Horta: Adrover, An- 	 El joc solid dels jugadors
tich, Carrasco, Muñoz, sollerics, amb bories assis-
Adrover II, Barceló, Castillo tendes amb atac, fan que el
(Lozano), Roig, Garcia, Az- joc del Port pugui millorar dia
nar i López. a dia per afrontar aquest fi-

Arbitre: Sr. Rivera. Mal- nal de Ifiga del tot apasio-
grat el resultat fos clarament 	 nant.	 •
a favor dels locals, l'actuació
arbitral fou dolenta i encara
que no sigui logic, va perju-
dicar al conjunt solleric i es
va engolir un clar penal dels
defensors visitants. Mostrà
un bon grapat de targes, re-
partides aixf: a Antich per
dos cops i als locals Bauzà,
Rivera, Abelard i Coca.

Gois:
1 -0. Minut 10: Rivera.
2-0. Minut 21: Coll.
3-0. Minut 50: Raja.
4-0. Minut 54: Rivera.
5-0. Minut 70: Alba.
6-0. Minut 81 : Raja.

Partit fàcil i victòria curta

Si be a la primera part,

P. Calvii, 2 — Fernolense, 3
Puigpunyent, 2 — Algaida, 2
Lluchmayor, 2— P.N.D. Tesa, 0
Valldemosa At (Descansa)
Sta. Eugenia, 5 — Sta. Maria, 0
Génova, 6 — Mariense, 0
P. Saler, 6 — S'Horta,
Porreras, 4— Montura,
Gide, 3 — J. Bunola,

Porreras 	  25 11 	 3 11 41 41 25
Lluchmayor 	  25 11 	 3 11 32 37 25
P.N.D. Tesa 	  25 9 	 3 13 45 60 21
Sta Maria 	  26 6 	 4 16 37 47 16
S'Horta 	 •	 25 6	 4 15 38 62 16
Puigpunyent 	 25 3	 6 16 38 62 12
Manense 	  26 3 	 5 18 25 84 11
P. Calvia 	 25 2 	 4 19 28 82	 8

Sta. Eugenia 	  25 16 6 3 55 27 38
P. Sóller 	  25 17 3 5 70 31 37
Génova 	  25 16 5 4 56 22 37
Ode 	  26 15 6 5 53 22 36
Montaura 	  26 16 3 7 56 31 35
Ferriolense 	  25 14 3 8 49 30 31
J. Bunola 	  26 13 4 9 48 37 30
Algaida 	  25 11 6 8 41 34 28
Valldemosa At 	  24 9 8 7 34 28 26

Futbol Juvenil 

C.F. Sólier, 1 Patronat, 2
Joan Antoni

Alineació: Alcover, Saca-
rés, Pomar, Celia, Bernat, Ros,
López, Fontanet, Jiménez,
Aguiló, Guerrero.

Gols: minut 2, 0-1, Diego.
Minut 49, Jiménez, minut 63,
Alfonso.

Comentan: S'inicia el tor-
neig de primavera i la veritat
és que no massa be. Els salle-
rics perderen a casa davant
un molt agressiu Patronat.

Ben prest s'avençaren els
visitant en el marcador, això
fou un Hast pels locals ja que
es precipitaven constantment
en el joc ofensiu, les ganes
d'empatar varen fer que es
jugas més amb el cor que
amb el cap.

Just començar la segona
part el Sóller anivellar l'en-

contre, sient en Jiménez el
que va aprofitar un rebuix en
curt del porter visitant per
marcar l'empat, tot feia pen-
sar que el Sóller podia guan-
yar l'encontre empare, no va
ésser aixi.

Els visitants ajuaats per
l'arbitre aconseguiren el gol
de la victòria en un clar fora
de joc.

En resum, primer partit i
primera derrota dels sollerics,
en un encontre que no esti-
gueren el nivell que ens tenen
acostumats.

CALENDARI

7Abri128Abril
Sóller - Patronat
14 Abril -5Maig
At. Balears - Sóller
21 Abril -12Maig
T. den Pau - Sóller

Mos hen d'empassolar als poblers!
Juanio,segueixbertfaimat 	 abo5asrequipblau.gratta
eneariquaNguinflaadat

teVaPreaPte 	 Tots en esostaphendsanar
perq061410tóhastOgrat 	 pardemostraratspóblers
nuhotatilaSmaspintat 	 elletan sols és un equipmés
tampoceaconseguelxcadadle 	 iqueel mos hem d'empassolar

Esresttddunnoeosat 	P.D.
quect
ha attoter del tOtOttadttf 	 Si al Stiller vols ajudar
jaqueelSóllereraelguanyador 	 jaque necessita Obiers

• 	 comprem qualque billet
ja que podràs guanyar
a ningú és de damés

ipeti agutcobrat

Un club histexic vendra.
amb seing* de gala
ben disposat a guanyar

El club alemany del Gtitersloh, es va imposar als infantils del Sollerense
(1-2).

Triomfs dels equips alemanys
El passat cap de setmana reberem la grata visita de

l'infantil i el cadet del GÜTERSLOH, equip que milita a la
segona divisió del futbol alemany.

Joan Antoni
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Sant Rafel donà la sorpresa
a Sa Pobla (0-1)

El partit de la jornada acabé amb Igualada a
un gol. Tant Eivissa com At. Balears, pareixia
que es conformaven amb l'empat.

Després d'aquest partit, continua igual la dife-
rència de punts a la classificació entre els dos
equips esmentats.

Toni Rufian

Escursa diferències el
Platges de Calvià, suma. dos
positius a s'Arenal i els d'en
Pere Gost ja estan amb NOU
negatius.

Cala D'Or recupera la
quarta plaça guanya a un
SantaiEulalia, a domicili, que
veu compromesa la seva
classificació amb un preocu-
pant menys SIS.

Cardessar frenà la mi-
ni-escalada del Portmany,
mentre que el Ferreries fa.

aumentar UN negatiu a la
compte del ja descendit
Hospitalet.

Lògiques les victòries
pels locals en el partits Ferrio-
lense-Alcúdia, Alaior-Illenc i
Seislan-Alaró.

La sorpresa de la jornada
es clona a Sa Pobla, on el
Sant Ratel, logra dos impor-

PERLETES ESPORTIVES

rr EL DIA 16
I) 	 B 	 I. I.: t R 1-1

Titular de "El Dia-16", dissabte 5, en planes esportives:

"At. Baleares e Ibiza, se disputan esta tarde una
plaza de ascenso directo".

Quina Ilenegada, amics de l'anima!. Que aquest any, nin-
gú puja directe!. Que es jugará un "play-off", on participa-
i-6n els quatre primers de cada grup!...

Sa glosa den Tomeuet

L'expedició que estava composta per cincuanta-nou persones,
repertides entre pares, acompanyants i jugadors s'allotjaren el dis-
sabte a vespre a cases particulars i a l'hotel Costa Brava.

Aquesta gent ha vingut a passar deu dies a Mallorca amb la in-
tenció de jugar dos partits a Sóller i dos contra el R. Mallorca.

Hem de dir que fa dos anys el Sollerense i SS.CC. pasaren uns
dies a la regió de Westflen i jugaren contre el Gütersloh.

La cordialitat i l'exemplar companyonatge foren les notes des-
tacades d'aquest cap de setmana entre sollerics i alemanys.

Infantils

U.D. Sollerense, 1 - F.C. Gütersloh, 2

Aquests dos encontres es varen jugar diumenge passat. Molt
ajustada fou la victòria del conjunt alemany, per merits propis els
locals meresqueren I ' empat.

Marcaren: 1 -0, Zapata. 1-1 Mike. 1 -2, Nehirciljing.

Cadets

C.F. Sóller, 1 - F.C. Gtitersloh, 3

El gol den Joan Castanyer va obrir la esperança d'un possible
triomf, empare) la superioritat del rival, a nivell físic i tècnic fou mas-
sa rellevant.

Marcaren: 1 -0, Castanyer. 1-1, Nils. 1 -2, Gorsten. 1-3, Rubert.

BAUTIZOS
COMUNIONES

ANIVERSARIOS

¡¡ CELEBRELO
CON NOSOTROS

FedapAl
axxetía 	 Walé 	 Wtaioantezia

C/. Lluna, 5 - aa° 63 09 07 - 07100 gáLLES

AQUI 0 EN SU CASA
nosotros le ayudamos

a preparado.

PIDANOS PRESUPUESTO         

Bartolomé Bernat Ferrer
Y

Miguel Bernat Puigserver
Instalaciones y reparaciones eléctricas

4,

BernalBernat
C. B 	

Tells:633955-632803
Presupuestos sin compromiso     

Calle Luna,12 • Sóller

Mallorca • Tel. 63-04-47

FERRETERIA      

tants punts que li mantenen
les remotes esperanças de
mantenir la categoria. Els de
Sa Pobla han perdut, quasi,
tota posibilitat de aconseguir
una plaça per la lligueta
d ' ascens.

En canvi el més directe
rival del Cala D'Or, per la
quarta plaça, es el Cala
Millor, després de guanyar a
un Sóller, que feia QUATRE
partits que no marcava cap
gol, pare' que anava sumant

s punts. En aquesta ocasió es
marcà un esperat i ansiat gol,
però es queda sense pun-
tuar.

La propera jornada

Veiem com a partits més
interessants, els que jugaran:

Alaró-CALA MILLOR,
Sant Rafel-Arenal, Platges-At.
Balears i SOLLER-Poblense.



Ciclisme

Coll de Seale

CIUTAT

Sant Salvador

I XXVI CIN TURO CICLISTA
A MAI I ORCA

Veu de Sóller

CIUTAT DE MALLORCA 

Puig Major

, La caravana multicolor passarà avui per Sóller

"XXVI Cinturó Ciclista Internacional a Mallorca"

RESTAURANTE FERROCARRIL
SELF-SERVICE, LES INVITA, DIA 15 LUNES, A PARTIR
DE LAS 11'30 H. A SU INAUGURACION, y les ofrece sus

servicios de comidas preparadas y para llevar.
Plaza de Esparia, rf 6 	 Telf. 63 01 02

de Miguel D. Bernat
C/. Palau, 22. Tel. 63 3842 sgs Procolor"

PAPELES PINTADOS,
MOQUETAS, COLAS,

PINCELERIA, INSECTICIDAS,
ARTICULOS LIMPIEZA,

PRODUCTOS PARA PISCINAS,
ARTICULOS PARA ARTISTA,

PALOU, 22
TELEFONO 633842

SOLLER (Mallorca)

ema
All DROGUERIA

PIENSE EN LANCIA
Le esperamos en:

Taller
PAU i MARCE

Servicio LANCIA

Exposición y yenta:
C/. Sa Mar, 128

Telf. 63.34.50

1ii FIN/. 	 ti. 	 113 Am

1 In FINE I.% 	 1.10, 	 ,7 1 	 133 Am h.

1 10 1. 1 	1..101	 7,1	 173 kin h.

'
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Basque

No reaccionen les fèmines de II Divisió
De trespartits, no se' n guanyà cap

Jota &Besfer

Es va reanudar parcialment la competició. Tres partits juga-
ren els equips del Mariana, tots ells a fora camp. No hi va haver
sort. Les nines senior, acusaren la manca de banqueta i perde-
ren a Jovent. Les juvenils, més àmpliament, a la mateixa canxa.
El junior masculí, caigué a Llucmajor (67-59). Cinc partits per
aquest cap de setmana a Sóller. L'activitat torna al cent per
cent.

Jovent, 58 — J. Mariana, 48 (11 Div. femenina)
Molt igualat el partit. Tan sols al final, la millor i més nombro-

sa banqueta local va decantar el resultat'al seu favor. El Maria-
na va millorar anteriors actuacions.

Jovent, 78 — J. Mariana, 45 (Juvenil femení)
Malgrat la clara derrota, s'ha de destacar la magnífica tem-

porara realitzada per les solleriques. Un tercer Hoc entre equips
de majors possibilitats i estatura, mereix tota casta d'elogis.

Llucmajor, 67 — J. Mariana, 59(Junior masculí)
Defensa en zona en els dos equips. El pivots locals, en el

moments decisius, imposaren la Hei. Partit molt igualat

Dissabte, 13
17,00h. J. Mariana
18,30h. J. Mariana
MP h. J. Mariano
014111/OrtgOs 14.
10.00h J. Madam
11.30h J. Mariana

La propera jornada

- ULICIT*01 (Cadet rna"S 'LlucmajOr(itivenilfern.)
Cide (Junior masc.)

- B . Joan (Cadet mas.)
- Espanyol (II Div. fem.)

Cartellera futbolística
Dissabte, 13

16,30 h. Veterans Sóller — Bar Rosaba (Aficionats)
Camp del Port de Sóller)

Diumenge, 14
17,30 h. C.F. Sóller — U.D. Poblense (Ill Div. Nac.)

(Camp d'en Maiol)

Joan

Acui passen per la nostra Vall is supervivents de la vint-i-sisena
edició del "Cinturó Ciclista Internacional a Mallorca" per aficio-
nats, única provaciclista per etapes que es disputa a la nostra Illa.

Els corredors sortiran des de Ciutat a les 1245 hores, venint cap
a Sailer pel Coll.

El pas del CoU de Sailer està previst a les 1312 hores, i per la na
nostra Ciutat a les 1328 hores.

Seguidament pujaran el Puig Major passant pel Túnel Gran prop
de les 1352 hores.

Benjamins

D'aquí cap al creuer de Lluc, Caimari, Selva, Inca, Sineu, Petra,
Manacor, Felanitx, i final a Sant Salvador, prop de les 1655 hores,
després d'haver recorregut uns cent cinquanta-sis  quilòmetres.

Hi prenen part un total de vint-i-dos equips, de sis corredors cada
Oh, entre els que es troben els mallorquins C.C. Petra, el C.C. Caima-
n, el C.C. Moscar i el C.C. Ciclos Gomila de Binissalem.

El Coll de Sailer i el Puig Major són puntuables de PRIMERA
CATEGORIA, i al pas per la nostra Ciutat es disputarà un sprint es-
pecial. Vistes les mitjanes aconseguides a les darreres curses, vos
aconsellem ser al Hoc de pas deu minuts abans del temps donat per
l'organització, sinó per ventura vos quedereu sense passar aquests
forçats de la ruta.

El Sollerense culmina una gran campanya guanyant al Collerense (0-2)

-

Va tancar el Sollerense la
temporada amb una victòria
clara i merescuda al flamant
Camp Municipal del Coll den
Rebassa. Després d'un igua-
lat primer temps, a la conti-
nuació l'equip solleric va cris-
talitzar la seva superioritat
amb dos extraordinaris gols
de Ravi i Mas. No va donar
cap facilitat l'equip local, que
fins i tot va desaprofitar un

penal amb el marcador en
0-1. El conjunt que ha dirigit
Nico Aguilar tancé així una
espléndida campanya. Amb
una al.lotada tots ells debu-
tants a la categoria, han for-
mat un grup humé esportiu
magnífics. 31 punts a la Olga, i
cinquè Hoc assolit, parlen per
si sol. L'any que vé, uns se-
guiran en l'equip, altres pas-
saran al Sóller, i quatre d'ells

per imperatius de la edat, in-
gresarAn a l'equip infantil. El
que és cert i evident, és que
hi ha un futur important en la
majoria dels components.

i la continuitat poden
fer la resta.

Taula de golejadors

18: Ravi Bullok.
15: Toni Arbona.
8: Jordi Bauzà.
3: Biel Mas.
2: Kelxa Pinya.
1: Lluis Alex Oliver, Ernest

Forteza, Andreu Barceló i
Lluis Adrover.

Estudiantes, 8 - S. Francisco At., 1
S. Jordi-At., 1 - Beta, 6
R.P. Arenal, O- AS. Cayetano, 6
Collerense At., - SOLLERENSE, 2
R.Arenal, 1 - La Soledad, 2
S.Pedro At., 4 - Son Cladera B, 2
R.P. Calviá, 5 - kR. Llull, 2

A.S. Cayetano 	  27 26 	 0 1 174 17 52
Estudiantes 	  27 22 	 2 3 120 20 46
R.P. Calvit 	  27 22 	 1 4 88 25 45
Beta 	  27 20 	 0 7 91 32 40
S. Pedro At. 	  27 17	 3 7 108 65 37
SOLLERENSE 	  26 15 	 1 10 54 61 	 31
R. Arenal 	 27 10	 4 13 55 66 24
A R Llull 	  27 10	 3 14 66 59 23
La Soledad 	  27 10	 3 14 42 59 23
Son Cladera B 	  27 8 	 2 17 56 74 18
S. Jordi-At 	 27 7 	 2 18 37 76 16
Collerense At. 	  27 5 	 2 19 33 104 12
R.P. Arenal 	 27 4	 1 22 41 107 	 9
S. Francisco At 	  27 0	 0 27 11 195 	 0

Equip del Sollerense, guanyador al campo del Collerense: drets:
Miguel Carbonell, Notre, Oliver, Bauvi, Mas, Ravi. Arrufats: Ernest,
Ismael, Arbona, &melt' Kelxa. (Foto: T.0.).



Receptes d'Antoni Pinya

Greixonera de rajada amb verdures
Ingredients:

8 trossos de rajada (800 gr. aprox.).
4 cebetes tendres.
2 grans d'all.
Una cullerada de juevert picat.
150 gr. de "xitxols".
250 gr. de patates.
Un poc de pinya (col-i-flor).
Mig manat d'espinacs.
200 gr. de tomatigues.
Un pebre verd.
30 gr. de panses.
30 gr. de pinyons.
Pebre blanc.
Pebreb6.
Un manat d'herbes aromatiques.
Mig decilitre d'oli d'oliva.

Elaboració:

Empebrau els trossos de peix i enfarinau-los Ileuge-
rament. Fregiu-los una mica i retirau-ne al greix. Amb la
meitat de l'oli restant, ofegau les cebetes tendres i el
grans d'all, tot tallat ben petit. Afegiu-hi les tornatigues,
pelades i tallades ben petites. Posau-hi pebrebò i juevert i
afegiu-hi el manat d'herbes, les panses, els pinyons, tot
tallat ben petitó. Afegiu-hi les patates, pelades i a trossos.
Cinc minuts després, els "xitxols" i les carxofes, netes i a
trossets. En acabar la cocció, afegiu-hi un poc de pinya
(col-i-flor) i el peix. Dos minuts abans de treure la greixo-
nera del foc, afegiu-hi els espinacs ben nets i tallats a
trossets.

Les gloses d'en Pere Mateu

Perdonau si sóc estat

Perdonau si sóc estat
un temps sense fer-vos gloses
però han passat algunes coses
de les quals molts no s'han enterat
i es que si anau pel mercat
en veureu ben poques de coses.

Per un pic que he publicat
un desprecia un amic
més d'un s'ha sentit ferit
o, també, agraviat;
ell no s' hauria cremat
si no hi hagués posat el dit.

Encara que jo sigui l'agraviat
per a mes d'un sóc dolent
i fins i tot estic content
ja que sé amb qui m'he posat.

El que s'havia agraviat,
per a mi es un estrafalari
que va anar a dir al diari
que no em posés cap glosat.

e	 ipm
ELLEIS 

TENIS- FUTBITO - PETANCA
BOCADILLOS - TAPAS VARIADAS - HELADOS

CERRADO LOS LUNES
C/. Victoria, 62 	 Tfno. 63 35 70

RESTAURANTE

CA'N BIGOTE
Ofrece su carta de: Pulpo gallega, salpicón,
chuletón Avila, pescado fresco, paletilla.

Jaime Torrens, ri 7 - Pto. de Seller. Tel. 633715

EXPOSICION Y VENTA:
C/. Hermano Bianor, rf 1

	garaje 	 AJo 	COLO	 C/. Isabel,

	TALLER MECAMCO 	

TALLER Y SERVICIO:

Teléfono63.22.0

ri 124

PROMOCION MES DE ABRIL

GRANDES DESCUENTOS

Fiat "Unos" de 100.000pts. hasta 150.000 pts.
Fiat "Tipo" de 100.000 pts. hasta 150.000 pts.
Fiat "Tempra" hasta 125.000 ptas.
Fiat "Fiorinos", todos los modelos, 100.000pts.

&WH

SIN CONDICIONES

Embutidos Aguiló S.A.
CASA FUNDADA EN 1 900 	N. I. F. A. 07002827

TEL. (971) 630168
(de 8 a 12 y de 2 a 6 excepta sábados y dias festivos)
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En la segona jornada de la
segona volta del Torneig del Vic-
tòria s'han produit dos empats;
molt inusuels en aquesta com-
petició; que han permes que
F.P. i Caliu s'adelantin al Fortuna
I Hostal Es Port respectivament
en la taula classificatória.

Pep Toni's continua com a
lider destacat, amb quatre punts
d'avantatge respecte de F.P.,
segon classiticat. I precisament
demà dissabte, a les 12 h.,
s'enfrontaran a la pista del Vic-
tòria els dos liciers.

Ja el capvespre, a partir de
les 16 h., tendrem els encontres
Fortuna-Téntol, on el primer
podria tenir l'oportunitat de si-
tuar-se de nou en segon lioc,

Toni Rullán

Amb el encontre que es dis-
puta entre el Sóller i Puente es
completa la primera jornada de la
segona volta de la Iligueta pel Vtol
de Preferent.

Recordem que el Unió de
!Sóller, guanya a l'Arenal 6-3 en
jornada avançada.

El Sóller passa més dificultats
que les previstes, per derrotar a
un Puente, que es mostra com un

▪ equip molt poc convinçent amb la
victiória.

Els sollerics, molt nerviossos,

Futbol Cadets

ICollerense, 1
C.F. Sóller, 5

J.A.

Alineació: Caldentey, Segui,
Paris, Ensenyat, Hernández, Colón,
Rodriguez, Molino, Ribas, Quico,
Alemany (Zapata, T. Ribas, Marti-
nez, Valle, Castanye).

Comentad: Golejaren els den
I3estard a dins el camp del Colle-
rense en el darrer encontre de la
temporada.

El domini del Sóller fou constant
al llarg de tot el partit. Els locals no
mostraren perill, quasi be tot el par-
tit el pasaren dins el seu camp pro-

Foren els autors dels gols: Qui-
co, Padilla dos, i Ense.lyat.

Resultats

Tentai, 4-Pep Toni's, 24
Follets, 6-Caliu, 6
Fortuna, 14-Escoltes, 14
F.P. 12-Hostal Es Port, 3

Classificació

Pep Toni's 	 9 9 0 0 155 41 	 18
F.P 	 9702 63 48 14
Fortuna 	 9 6 1 2 126 62 13
Follets 	 9 4 1 4 58 67 	 9
Escoltes 	 9225 57 74 	 6
Caliu 	 9216 59 107 	 5
Hostal Es Port 	 9 2 1 6 43 80 	 5
Téntol 	 91 08 38 122 	 2

sapigueren aprofitar les errades
dels riyals, i es feren amb els dos
punts en joc.

Arenal encara es el màxim fa-
vont per aconseguir el titol, Unió
de Sóller i Seller han de seguir
Iluitant, esperant una trevelada
dels arenalers. El C.P. Puente ja
no te res afer.

Clasificació

Arenal 	  431 22 14 6
SOLLER 	 4 2 2 20 16 4
UNIO SOLLER 	 4 2 2 15 21 4
Puente 	 4 1 3 15 21 2

Futbol Infantil

Sollerense,
Verge de Lluc, 3

Joan Antoni

Alineació: Pomares, M.
Ensenyat, Victor, Miqui, Ber-
nat, T. Ensenyat, Rodriguez,
Puig, Valcaneres, Querol, En-
rrique (Juarez).

Comentari: El Sollerense
va perdre de manera justa da-
vant el V. de Lluc. Les baixes
pel viatge d'estudis de quatre
jugadors foren decisives.

El domini va esser altern en
els primers 45 minuts amb
ocasions a les dues porteries.
En el segon temps el V. de
Lluc fou superior de cap a
peus.

Molta palla i poc bessó
Es Pages

Quin bordel l això d'eleccions!

Una dona I larga i prima ara va de bb, prima
com un bacallà, ara va de bel, prima com un ba-
callà, ara va de ID() que de bò va. Creis-me que
val més, davant aquest panorama, començar la
croniqueta cantant perque si no es així amb tot
aquest guirigall, no se salvarà ni l'apuntador de la
pel.lícula.

Ara, la darrera moda es apuntar-se, després
partir, ara me present, ara no, i enclavant.

Amics polítics, els electors que en definitiva
són els que diuen si agradau o no, o si sou bons
per comandar o no, ja comencen a estar cansats,
anau alerta. Sobre tot, recordau que el meu gran
amic, Sadam Hussein, sempre deia que "La sen-
yora Marquesa a más de ser honesta, debe tam-
bien parecerlo", i el que cregui que va per ell, que
ho agafi.

SEMBLA MENTIDA:

• La comandera que hi ha pel món.
• L'"eslogan" que volen posar els socialistes

als contenidors de fems: "Métela de noche que
es más limpio".

• El pas d'en Xim Barda: PSOE.
• Que els exsaquelladors ara resultaran es-

ser uns angelets.
• Que segons els resultats electorals, el Par-

tit Popular es pot convertir amb Partit Impopular.
• Que en conejo trobi, fins i tot, escla-

ta-sangs dins l'arena. I el que ho vol millor, que li
pinti. "Bravo Manué, no te arrime a la pared que
te va a llenar de cal".

• Que el pagès avui tengui cantera.
II Que gat escaldat d'aigua freda tem.
• Lo hermós que seria que tots els que es

presenten a les eleccions, es comprometessin
publicament a no cobrar ni un cèntim.

• Lo molt que enyoraré en Toni Repic si sen
va a casa seva.

• La doblerada que pagam d'interessos.
• Nosaltres no som deixe món.
• Que el que pega faci mala cara i el qui rep

pitjor.
• Que tant les al.lotes com els joves, quan

troben la seva mitja taronja, facin aquest canvi
tan radical. No saluden ni als millors amics
d'abans.

• Que dua, dua, dua, no sigui lo mateix que
padum, padum padum.

• Que a vegades es difícil escriure a gust de
tothom.

Futbol Cinc en Pista

Els resultats afavoriren
el Pep Toni's

G.M. 	 Escoltes-Caliu, partit molt espe-
rat per l'afició, i Hostal ES
Port-Follets.

Petanca

C.P. Puente, despenjat

VENDO, Pisos a estrenar, en c/. Alqueria
del Conde. 3 Dormitorios. 2 Baños.

Hipoteca al 13,500/o .
EN VENTA, Aparcamientos y Locales

Comerciales.
Informes: Teléfono 63.13.57

MUDANZAS
MEDITERRANEO

Mudanzas locales —Nacionales e
Internacionales. Servicios combinados con

toda España y resto de Islas. Gnipajes y
cargas fraccionadas con España, Menorca,

Ibiza. Presupuestos sin compromiso.
Consúltenos, Paseo Marítimo, s/n.

Tel. 456631.
— Precios económicos —



Un forat considerable a la carretera de Deià
Les imatges captades per un lector de

Veu de Sóller, Pep Gelabert i que molt
gentilment ens ha cedit, mostren quan a la
carretera de Deia aproximadament a l'altura
del creuer amb el camí que baixa a Lluc Al-

cari, es va produir un forat de considerables
dimensions. Avui per avui ja es traben aca-
bades les obres per tapar-lo i així evitar que
es poguessin produk accidents que ha-
guessin pogut esser greus. 

Foto: Pep Gelabert

•••■11.

REMORS POLITICS
• De moment, avui dilluns, a l'hora d'escriure

aquesta crònica de revetla d'eleccions, es segur que na
Bel Alcover, i segons ella mateixa ha manifestat, anirà
com a cap de llista de la coalició UM-PP. Els que s'ha-
vien assustat quan saberen que perillava la seva conti-
nuitat al front d'aquesta entesa, ja poden respirar tran-
quils: pareix que ha aconseguit arribar a un acord amb
l'Honorable Biel Cariellas per no haver de tenir segons
quines persones a la seva candidatura. Dites persones
pareix, es rumoreja, que eren imposats pel partit popu-
lar.

• Sortint al pas dels rumors referents a si el Batle
actual es presentava per cobrir la possible baixa de na
Bel Alcover, també es mentida, já que segons efl mateix
ha dit, no es presenta a cap floc i s'enva a casa seva per
estar tranquil.

• L'atzar ha volgut definitivament que els Verds
presentin la seva I lista i, sobre tot, pareix que la cam-
panya d'ajuda per part del poble a triar el cap de Ilista,
ha donat bon fruit. La llista verda estarà encapçalada
per Miguel Puigrós i en segon Iloc per na Francesca
Gallego.

• Els socialistes segueixen calladets i això pot voler
dir dues coses: En primer floc que "Quien calla otorga"
(peró en política, estimats, això no es aixi), o que espe-
ren com a bon caçador a veure el que fan els seus rivals
politics, per actuar en  conseqüència a la campanya.

Ja es també segur que els independents aniran a
les eleccions, sota la candidatura del popular metge
Bartomeu Colom. Tomeu Colom ha hagut de posar
"riendes" estretes a més d'un dels seu col.laboradors
perque no es desmadrin i estiguin a les ordres. A
n'aquesta candidatura esperavem veure personatges
com Biel Darder —Tabalet— i resulta que molt intel.li-
gentment parteix a casa seva.

• La gran notícia es la presència del misser Xirn Al-
cover —Bardí— a les llistes socialistes com a tercer. La
veritat és que, tal volta, aquest candidat ha estat el més
estrany, já que segons els que el coneixen  i els que es
pensen coneixer-lo, precisament la doctrina socialista no
es la que ell més admiri. Malgrat tot, rectificar es de sa-
vis i, com va dir un company seu de partit, "amb ell
guanyarem". Ala idõ, "endavant ses atxes".

• Els del PSM segueixen amb la seva campanya
d'enquestes i no es desmadren gens. En Joan Arbona,
"Deu", i en Tomas tenen un bon que fer cada capvespre
anant a visitar de casa en casa al possible votant. En
Joan Deu, amb això de que ha d'esser pare prest fa
més bona careta, i ha canviat fins i tot l'estil de vestir,
bé, s'ha posat colors d'estiu.

• El CDS tampoc ha començat la seva campanya
que, segons diuen els que ho saben tot, será d'aquelles
rabioses. També sembla que van un poquet trits perque
el batle Antoni Arbona no els acompanya a les llistes

malgrat aquest impás, les coses marxen i ja es veu-
ran resultats.

0 A Fornalutx no hi ha novetats i pareix que el
candidat Agusti Serra farà plomes al Batle actual, Jordi
Arbona, o al manco aquesta es la intenció. De moment,
encara no està assegurada la candidatura del grup in-
dependent, però si, la del CDS.

• A Deiá, en Francesc Salas ho té segur, i, diven,
no fará gaire campanya electoral. Ara veurem si deixa
qualque lloc als Progressistes o al PSOE que prest sa-
brem qui són.
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batlia de Deia ha posat en
marxa les obres de clavegue-
ram i aigua potable, que ac-
tualment estan en plena exe-
cució, la redacció de les Nor-
mes SubsidiAries del terme
municipal, la gestió per a la
construcció d'un nou centre
escolar i la construcció d'una
pista poliesportiva.

Politico

Francesc Salas,
candidat a la
batlia de Deià
pel PP-UM

M.I.

Francesc Xavier Salas
Suau va néixer dia 10 de de-
sembre de 1961. Casat i pare
d'una nina, ha estat durant
aquesta darrera legislatura,
batle de Deia. La seva prates-
sió és contratista d'obres, i
una de les seves aficions és la
lectura.

Es presentà a les anteriors
eleccions encapçalant la Ilista
de Unió Mallorquina, aconse-
guint la majoria absoluta per
governar a l'ajuntament deia-
nenc. Actualment és el candi-
dat a batle per la coalició
PP-UM.

Durant aquests anys ha
exercit diferents càrrecs dins

Escoltisme

Avui, mostra
de fotografia

Amb el tema ES-
COLTISME, LLENGUA
UNIVERSAL, s'inaugu-
ra avui horabaixa una
mostra de fotografia a
Ia Sala d'Exposicions
de "La Caixa". Aquest
acte, que forma part
de la celebració del
30e aniversari de l'A.E.
Capita Angelats, ha
estat possible gracies
a la col.laboració del
Moviment Escolta i
Guiatge de Mallorca i
dels Antics Escoltes de
Mallorca, que han cedit
gran part del material
fotogràfic.

El que es pretèn es
donar a conèixer a tot
aquell que ho vulgui,
els diferents aspectes
del que ha estat i es,
l'escoltisme fora de la
nostra Vall. Cal recor-
dar que els escoltes de
Sóller han estat uns
dels pioners de Mallor-
ca, i es, actualment
l'A.E. Capita Angelats,
el més antic dels onze
agrupaments que hi ha
en funcionament a tota
I 'illa.

La inauguració tin-
dra. Hoc avui divendres
a les 17:00 hores, i la
mostra romandrà ober-
ta al públic fins a les
20:00 hores. També la
podreu visitar dissabte
i diumenge seguint el
mateix horari.

Vos hi esperam a
tots, escoltes i altres
amics.

Sempre a punt!

Bolets 

Mós múrgules a
Cala Tuent

M.I.

Després de donada la no-
tícia sobre la trobada de múr-
gules a la nostra Serra, agues-
ta setmana un altre solleric,
Sebastià Amengual Morel!,
ha arribat a la redacció a
mostrar-nos els bolets que
trobà a Cala Tuent.

Una vegada confirmada
l'espècie, es tracta de múrgu-
les, però de més gran tamany
que les que poguéreu veure
fotografiades divendres pas-
sat. Foren trobades a la finca
de "Sa Cometa", propietat de
M. Bowman, de Cala Tuent,
divendres passat, dins areni-
Ha,

Ia vida política: Es membre
del Comité Executiu d'Unió
Mallorquina Insular, i és
membre actiu de la Federa-
ció de Municipis. D'aquesta
darrera entitat és president de
Ia Comissió de Relacions Insti-
tucionals i Membre Perma-
nent de la Gestora.

Durant els quatre anys a la

ELECCIONS DE LES
VALENTES DONES 1991
Amb motiu de l'elecció de les Valentes Do-

nes de 1991, l'Ajuntament de S511er informa
que les persones majors de 14 a lys que esti-
gui interessades, poden presentar una sol.lici-
tud acompanyada d'un "curriculum vitae", a
l'oficina Municipal d'Informació i el termini fi-
nalitza el 20-4-91 ales 12'00 hores.

El resultat de la selecció es comunicara
oportunament.

Sóller, 10 d'Abril de 1991.
EL BATLE.

ELECCIONES DE LAS
VALENTES DONES 1991
Con motivo de la elección de las Valentes

Dones de 1991, el Ayuntamiento de Sóller in-
forma que las personas mayores de 14 arios
que estén interesadas, pueden presentar una
solicitud acompañada de "curriculum vitae", en
la oficina Municipal de Información y cuyo pla-
zo finaliza el 20-4-91 a las 12'00 horas.

El resultado de la selección se comunicará
oportunamente.

Sóller, 10 de abril de 1991.
EL ALCALDE.

DOS AMORES
Nueva tienda abierta en el Puerto

Periódicos - Libros - Juguetes - Tabaco -
Objetos de Regalo.

Vendemos Porcelana NADAL al mejor
precio.

Si Uds. lo pueden comprar más barato
tráiganos su factura y lo mejoraremos.

Telf.63.34.21 -ES TRAVES.




